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„Az iskola dolga,  

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,  

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítsa szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni” 

/Szent-Györgyi Albert/ 
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Az iskola jogi státusza 

Iskolánk jogi státuszát a Vép Város Önkormányzata által jóváhagyott Alapító okirat 

határozza meg. Ennek értelmében az intézmény:  

• neve és székhelye: Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, 9751 Vép, Rákóczi Ferenc u. 22.  

• az alapító szerv neve: Vép Város Önkormányzata  

• intézménytörténeti szempontból az alapítás éve: 1909.  

• az intézmény felügyeleti szerve: Vép Város Önkormányzata  

• működési területe: Vép város közigazgatási területe, valamint Bozzai társközség 

tanköteles korú gyermekei. Az intézmény felveszi Kenéz, Pecöl, Megyehíd községek 

tanköteles korú gyermekeit is 

• jogállása: részben önálló jogi személy  

• típusa: nyolc évfolyamos általános iskola  

• OM 036707 

• MÁK törzsszám: 574004100 

• kapacitása:  

13 tanterem    1 technika kisterem    1 főzőkonyha 

3 szaktanterem  1 orvosi szoba    1 ebédlő 

2 fejlesztő terem   2 torna szoba     2 sportpálya 

1 rajz tanterem   1 számítástechnika terem és könyvtár  

• Az intézmény tevékenységei:  

Az iskola a nevelési-oktatási tevékenységet a közoktatási törvény előírásai, az 

intézmény pedagógiai programja és az önkormányzat fejlesztési tervének 

alapján végzi.  

o nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  

� megalapozza az általános műveltséget és a középfokú oktatáshoz 

szükséges képességeket 

� kialakítja a társadalmi együttéléshez, önműveléshez, munkavégzéshez, 

a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket 

� gondoskodik az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni 

fejlesztéséről /IPR-t működtet/ 
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� felkészít a középfokú oktatásra 

� a gyermek- és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró 

tevékenységet folytat  

� biztosítja a diákönkormányzat működési feltételeit 

� a beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozásokat szervez  

o alapfokú művészetoktatást biztosít a következő tanszakokon: 

� kézműves 

� festészet 

� társastánc 

o ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását 

szakvélemény alapján 

• Az iskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai:  

o idegen nyelv oktatása emelt óraszámban az 5-8. évfolyamon 

o napközi otthoni ellátás  

o az általános iskolások tanórán kívüli ellátása, felügyelete, szervezett 

foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének 

szakszerű segítése a törvényben meghatározott keretek között 

o iskolai sport /diáksportkör/  

• Kiegészítő és kisegítő tevékenység: 

o beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése a közoktatási 

törvényben előírtaknak megfelelően, 

o a közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő 

tanulók iskolai neveléséhez; a tanulók fejlettségi, képesség- és 

teljesítményvizsgálatához a Nevelési Tanácsadó szakszolgálatának 

igénybevétele, 

o a lelkileg sérült és emiatt tanulmányi, vagy magatartási problémákkal küzdő 

tanulók iskolai neveléséhez a Nevelési Tanácsadó igénybevétele, 

o segítségnyújtás a pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz a Nevelési Tanácsadó 

igénybevételével. 

• Az intézmény képviseletére jogosult: az iskola igazgatója.  
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I. Múltunk és jelenünk 

 
Iskolánk története a levéltári források szerint csaknem 400 éves múltra tekint vissza. 

Egy 1613-ban kelt urbárium említi meg a vépi iskolát, kis kertjével együtt. Eszerint az 

iskola épülete a templom mellett volt. 

Az 1674-ben kelt Tormási-féle Canonica Visitatió szerint az iskola épülete jó 

állapotban van. Az 1697-1698-as Kazó-féle Canonica Visitatió megemlíti, hogy a vépi 

iskolaház a temető közelében van és az iskola igazgatója Horváth György. Az 1756-ban 

íródott Batthyány-féle Canonica Visitatió szerint: az iskolaépület romos, kertje is van és a 

temető mellett fekszik. Az iskola tanítója Horváth István. 

Az 1780-as Szily-féle Canonica Visitatió már bővebben szól az iskoláról: tanító 

Ambrus József, a tanító háza fából készült. Szomszédja keletről a plébánia telke, délről a 

temető. Van 2 szobája, az egyiket fiúk tanítására használja az 1815-ben kelt Canonica Visitató 

szerint az iskola tanítója Sümegi József az 1841-es Bőle-féle Canonica Visitatió megállapítja, 

hogy az iskolamester a helység jegyzője is egyben, Dávid György és segédtanítója van, 

Sinkovics István. 

A mezőváros új iskolájának építési tervét és költségvetését Höhze József építőmester 

készítette el 1852-ben Gróf Erdődy Sándor támogatásával. Az építkezés megkezdése előtt a 

község képviselői abban állapodtak meg, hogy a költségeket a községi jövedelmekből fedezik. 

Ez így is történt, de az építési terv jóváhagyása előtt – 1852-ben – téglát vásároltak és 

megkezdték az építkezési munkálatokat. A község azért nem várta ki az építési terv 

engedélyezési procedúráját, mert az iskola összedőlt. Azért is siettek, mert Gróf Erdődy 

Sándor is éppen építkezett, és hajlandó volt az iskola ügyét is segíteni. Így 1852-54 között 

építési engedély nélkül épült fel a vépi iskola. Az iratokból az nem derült ki, hogy kaptak-e 

valaha építési engedélyt. Ez az iskola földszintes, 2 tantermes, 1 tanítólakásos iskola volt a 

mai alsó tagozatos iskolánk helyén. 

Az iskolaépület a község tulajdona volt. 1854-ben 2 osztályban, 2 tanítóval folyt a 

tanítás, 160 iskolaköteles gyermekből 150 járt iskolába. Iskolánk a környező településekhez 

képest jó helyzetben volt. 

Egy 1873/74-es kimutatás szerint 2 vegyes osztályban 2 tanító 196 gyermeket oktatott 

– a 6-12 éves tankötelesek száma 259 fő volt. A 13-15 éves ismétlő iskola tankötelesei 69-en 

voltak. A kimutatás szerint a tankötelesek magas száma miatt 3 osztályra lett volna szükség, 3 

tanítóval. Ez meg is valósult. 
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Ennek az iskolának a helyén új iskolát 1909-ben állítottak fel, ugyanis a lakosság 

számának növekedése miatt a korábbi kicsi lett. 1909. október 1-jén készült el. Egyemeletes, 

6 tantermes, 2 tanítólakásos épület, a 40000 koronára rúgó költséget a község lakóinak 

áldozatkészsége teremtette államsegély és kölcsön nélkül. 

Az iskola és a telek tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség volt. Alapja és falai 

téglából épültek, fedele cserépből, a tantermek padlózata deszkából készült. Szigetelve volt. A 

6 tanterem együttes alapterülete 343 m², a tantermek magassága: 3,8 m. Ekkor már iskolánk 6 

tanerős volt. 

A II. világháború után az Újjáépítési Minisztérium a háborús károk helyreállítás 

céljából 1000 Ft-ot juttatott iskolánknak. A gyermekek létszámához viszonyítva az iskola 

udvara kicsi volt, gyakorló kerttel 1948-ig nem rendelkezett. 1942-ben 326 tanuló járt 

iskolába, 1947-ben már 394 tanuló. 

Az 1909-ben épült iskolát 1964-ben tatarozták, ma az alsó tagozatos oktatást szolgálja. 

1946: Megtörtént a 8 osztályos általános iskola kialakítása, alsó- és felső tagozattal. 

1948: A vépi római katolikus elemi népiskola államosítása megtörtént. 

1965-70 között Vépen gimnázium is működött az 1965-ben épült új iskolaépületben és 

közös igazgatás alatt állt az általános iskolával. Ez az iskolaépület ma a felső tagozat oktatását 

szolgálja. 1962-ben épült a műhely, 1966-ban a szerszámos kamra, 1973 óta működik 

napközi. A Bozzai Általános Iskola 1948-76-ig működött. 1973 óta fokozatosan a Vépi 

Általános Iskolába kerültek át a tanulók, a Bozzai iskola 1976-ban megszűnt. 

Ma is jelentős számban tanulnak bozzai gyerekek iskolánkban. 

Az 1980-90-es években iskolánk tanulóinak létszáma 400 körüli, a pedagógusok 

száma 30-40 között mozog. Ahogy országosan, úgy iskolánkban is megtapasztaltuk a 

tanulólétszám csökkenését. a 2009/2010-es tanévben a tanulólétszám 260 körüli, a 

pedagóguslétszám 26 fő. A 2007/2008-as tanévtől – a pecöli iskola megszűnése után – 

Pecölből, Kenézből is felveszünk tanulókat; létszámuk 30-40 körüli évente. 

 Intézményünk arculata a 2010/11-es tanévre gyökeresen megváltozik a ROP-os 

pályázat eredményeként. 

 A két meglévő, különálló épület közé egy új épületszárny kerül, hatalmas aulával, 

portával, valamint egy függőfolyosóval összeépül az alsó és felső tagozat. Sor kerül egyes 

tantermek korszerűsítésére, bővítésére, gazdagítására /fejlesztő foglalkozást biztosító 

kistermek, angol szaktanterem, valamint egy hatalmas, korszerű technikai eszközökkel 
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felszerelt helyiségben együtt fog funkcionálni az iskolai könyvtár valamint az informatika 

oktatása./ 

 Az intézmény két régi épületének tetőszerkezete, nyílászárói, világítása is megújul és 

megvalósul az akadálymentesítés is.  

 Így a felső tagozaton korszerű tantermek szolgálják az oktatást, nevelést, irodákkal, 

kiszolgáló helyiségekkel. Az alsó tagozat tantermi rendszere nem változik. A különálló 

épületben található a rajz és technika terem, az élelmezésvezető valamint a gondnok irodája. 

Az alsó tagozatos épületben található az étkezést biztosító jól felszerelt főzőkonyha, 

mellékhelyiséggel, mellette az ebédlővel. 

 Az épületekhez tágas udvar, park és sportpálya tartozik. Az ÖKO iskolai program 

keretében tanösvény és udvari foglalkoztató kialakítására kerül sor. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: 

tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal 

induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a 

tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is eredményes oktató munkánkat jelzi, hogy 

tanulóink közül sokan kerülnek főiskolákra és egyetemekre. Eredményeinket a NAT 

szellemében tovább szeretnénk javítani. 
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1. Küldetésnyilatkozat 

 
 

„Amit megtanulsz, a tiéd, 

amit teszel, mindenkié.” 

 

 

 A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névadója 

Hatos Ferenc, aki iskolánk igazgató-tanítója volt. Életét egyetlen cél motiválta: a közösségért 

élni, a közösségért tevékenykedni. Mottónkban ezt a szemléletet igyekeztünk megfogalmazni, 

megörökíteni a követő nemzedékek számára. 

 Intézményünk vezérelve: tanulóink számára olyan útravalót adni, amely kitart egész 

életén át, olyan korszerű műveltségi alapokkal felvértezni őket, melyek abban segítenek, hogy 

megállják helyüket a későbbi életszakaszokban. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy 

minden egyes diákból a képessége szerinti legtöbbet hozzuk ki, megteremtve ezzel az 

esélyegyenlőség lehetőségét iskolánkban. Valljuk, hogy gyermekközpontú, művészetpártoló 

intézmény vagyunk, ahol derűs, boldog, segítőkész, emberséges, toleráns, sokszínű 

személyiségek nevelése–oktatása folyik. 

 Legfontosabb partnereinknek a szülőket tekintjük, meghallgatjuk véleményüket, 

elfogadjuk kritikájukat, s közös erővel törekszünk a gyermekek képességeinek optimális 

kibontakoztatására. A fenntartó önkormányzat mindenkor számíthat ránk, ha városunk 

művelődéséről, kultúrájáról van szó. 

 Munkatársainktól, pedagógusainktól elvárjuk, hogy céljaink megvalósítása érdekében 

önmaguk képzésén és fejlesztésén túl kihasználják a továbbképzések adta lehetőségeket 

munkájuk minősége és hatékonysága növelése érdekében. 

Hisszük, hogy intézményünkben lelkes, elhivatott pedagógusok tevékenykednek, akik 

igyekeznek lehetőségeikhez mérten megfelelni a külső elvárásoknak, céljuk a segítő szándék, 

a folytonos megújulás, az egyetemes emberi kultúra közvetítése, a magyarságtudat erősítése, 

hagyományőrzés és hagyományteremtés, egészséges, környezettudatos nevelés intézményünk 

falain belül és kívül. 
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2. Pedagógiai alapelveink 

 
Iskolánk nevelőtestületének hitvallása 

 

A Hatos Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok az alább felsorolt 

pedagógiai alapelvek szerint végzik oktató-nevelő munkájukat.  

2.1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. Ennek keretében:  

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

• a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,  

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, 

így tudhatják, mit várunk el tőlük,  

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban,  

• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

 

2.2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók 

korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a 

legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek 

érdekében:  

• tanulóinkat hátrányos megkülönböztetés nélkül kezeljük, 

• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújt, 

• iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek 

megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük 

formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
11 

 

• szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen,  

• törekszünk a humánumra, az egyének és a közösségek iránti tiszteletre,  

• segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a 

rosszat,  

• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 

• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy 

mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld 

iránti szeretetet.  

 

2.3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt 

kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk 

érdeklődő polgárai, 

• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat városunk intézményeivel, 

• nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz 

híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, 

illetve azok szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 

 
2.4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:  

• humánus, 

• erkölcsös, 

• fegyelmezett, 

• művelt, 

• kötelességtudó, 

• érdeklődő, nyitott,  

• kreatív, alkotó,  

• becsüli a tudást, a tanulást, a munkát, 
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• képes a problémák érzékelésére és megoldására,  

• gyakorlatias, 

• képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,  

• jó eredmények elérésére törekszik (játékban, sportban, tanulásban), 

• van elképzelése a jövőjét illetően, 

• öntevékeny, aktív,  

• ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

• képes tudását továbbfejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, 

• tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

• képes a helyes és szabatos kommunikációra szóban és írásban, 

• ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:  

� nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

� a természet, a környezet értékeit,  

� más népek értékeit, hagyományait,  

� az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,  

• a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben,  

• ismeri és alkalmazza a különféle közösségek /család, iskola, társadalom/ 

együttélését biztosító szabályokat, magatartásformákat, 

• ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció 

elfogadott formáit és módszerei,  

• viselkedése, beszéde kulturált,  

• társaival együttműködik, 

• szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

• képes szeretetet adni és kapni, 

• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

• szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

• egészségesen él,  

• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Tudjuk azonban, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek azonos 

mértékben kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében, de törekszünk rá. 
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3. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé, és 

határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 

3.1 Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és 

növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet 

szépsége iránt. /ÖKO iskolai program/ 

 

3.2 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az 

önellátás képességeinek kialakítása "/tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet 

rendben tartása/. Az egészségvédelem /az egészségre káros szokások ismerete, 

elutasítása; a balesetek megelőzése/. 

 

3.3 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye /önbecsülés, 

önbizalom, értékelés és önértékelés/. Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért 

/önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás/. Nyitottság az élményekre, a 

tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.  

 

3.4 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. /hűség, önzetlenség, 

megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség/. 

 

3.5 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.  

 

3.6 Kulturált magatartás és kommunikáció során. /udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása, fegyelem és önfegyelem, 

közösségi érzés, áldozatvállalás, törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre/ 
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3.7 A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, valamint az 

önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

 

3.8 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása, a nemzeti 

kultúra ápolása, /egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet/. 

 

3.9 A kisebbségben élő magyarságért és a magyarországi kisebbségekért érzett 

felelősség – és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, 

nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

 

3.10 Az alkotmányosság, a törvényesség tisztelete. Az emberek egyenlőségének 

elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia szabályainak érvényesítésére. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 

meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, módszerek.  

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:  

 

a) Közvetlen /direkt/ módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  

 

b) Közvetett /indirekt/ módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a 

tanulói közösségen keresztül érvényesül.  
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:  

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó tevékenységek 

- elvárások 

- ösztönzés 

- gyakoroltatás 

- segítségadás 

- ellenőrzés 

- a tanulói közösség 

együttélési formáinak 

kialakítása, megszervezése 

- hagyományok kialakítása, 

ápolása 

2. Magatartási modellek 

közvetítése 

- elbeszélés 

- bemutatása 

- a nevelő személyes 

példamutatása 

- a követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése 

a közösségi életből 

- felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról 

- a nevelő részvétele a 

tanulói közösség 

tevékenységében 

- műalkotások értelmezése 

3. Önálló értékrend 

kialakítása 

- magyarázat, beszélgetés, 

vita 

- a tanulók önálló elemző 

munkája 

- tapasztalatszerzés az 

értékek érvényesüléséről 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a 95 %-a nyolcadik évfolyam végén:  

• minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás helyi tantervben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek /Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg 

az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek./,  

• rendelkezik olyan biztos ismeretekkel és készségekkel, amelyek képessé teszik őt 

arra, hogy a középiskolai követelményeknek megfeleljen,  

• ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés - és magatartásformák normáit, 

• határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét 

a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

4.1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladat: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása. 

 

4.2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: az értelmi képességek, illetve az önálló tanuláshoz szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

 

4.3. A tanulók közösségi/társas kapcsolatokra felkészítő/ nevelése 

Feladat: az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

4.4. A tanulók érzelmi /emocionális/ nevelése 

Feladat: az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

felismertetése, azonosítása, tudatosítása. 

 

4.5. A tanulók akarati nevelése 

Feladat: az önismeret, a tudatos cselekvés kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 

kialakítása. 

 

4.6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladat: a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, az elköteleződés egyes 

elemeinek kialakítása. 
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4.7. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladat: az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A 

demokratikus magatartásformák és cselekvési módok érvényesítése révén ezen 

attitűd egyes elemeinek kialakítása. 

 

4.8. A tanulók munkára nevelése 

Feladat: az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységének 

megalapozása 

 

4.9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése 

Feladat: a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és 

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása.  
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5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.  

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségek 

fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

 

5.1. A tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

Feladat: az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez/ kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. A tanulói közösségeket irányító 

pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos 

tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő 

közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által 

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és 

ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

5.2. A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében 

Feladat: a tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – 

a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 

személyiséggé válásig.  

 

5.3. Az önkormányzás képességének kialakítása 

Feladat: a tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 
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5.4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

Feladat: a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő normák, 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

5.5. Tanulói önszerveződés támogatása 

Feladat: tanulóinkat egyéni és csoportos kezdeményezésekre és azok önálló 

végrehajtására motiváljuk. /DÖK fokozott bevonása a kezdeményezésbe és 

azok végrehajtásába./ 
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6. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

6.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-

tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási 

folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók egyéni 

motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és az érdeklődés és képességek szerinti 

differenciálást. 

 

6.1.1. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, 

amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik. Célunk, hogy ezt a tanulási kedvet 

mindvégig fenn is tartsuk. Különös törődést, odafigyelést igényelnek e 

vonatkozásban iskolánk SNI, valamint HHH tanulói. 

 

6.1.2. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe 

helyezzük azokat a módszereket és munkaformákat, amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosítják. Új tanulásszervezési 

eljárásokat és módszereket alkalmazunk: kooperatív módszerek és technikák, 

projektmódszer, moduláris oktatás, témahetek szervezése. Mindezek 

megismerésére a TÁMOP 3.1.4 pályázat során került sor. 

 

6.1.3. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, 

vagyis, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és érdeklődéséhez. A 

nevelők tanítási óráikon előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, a tanulók egyéni, páros és csoportos munkájára 

támaszkodnak. Különösen fontos a differenciálás az SNI és HHH tanulók és a 

tehetséges diákok esetében. A csoportbontásban oktatott tantárgyak /munkaterv, 

tantárgyfelosztás rendelkezik erről/, valamint a tehetséggondozó foglalkozások a 

képességkibontakoztatást szolgálják. 
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6.2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán 

kívüli tevékenységek segítik:  

6.2.1. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását, valamint a lassabban fejlődő tanulók felzárkóztatását az egyes 

szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik:  

• az 1-4. évfolyamon a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti egy felzárkóztató órát szervezünk, 

• további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

6.2.2. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – képesség-

kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez: 

• A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésen a tanulók egyéni 

képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, 

a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási 

esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik. A 

képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a·szülő írásban adott – 

a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó – 

egyetértő nyilatkozata alapján akkor vehet részt, ha:  

� a törvényes felügyeletet gyakorló szülő tanulmányait 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be,  

� valamint a gyermek után a szülő rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásra jogosult.  

• Az integrációs felkészítésben azok a képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítésben részt vevő tanulók vehetnek részt, akik egy 

osztályba, egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek 

részt a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben.  
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6.2.3. *apközi otthon 

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - amennyiben a szülők igénylik 

– az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-5. évfolyamon napközi 

otthon működik. A napközi otthon elsődleges feladatai közé tartozik a tanulók 

felkészítése a tanórákra. Ezen kívül szabadidős tevékenységek /játékok, séták, 

különféle alkotói tevékenységek, stb./ segítségével a tanulók személyiségének 

sokoldalú fejlődését is segíti. 

 

6.2.4. Alapfokú művészeti iskola 

A személyiségformálás és közösségfejlesztés fontos eszköze a művészeti 

nevelés. Tanszakjaink a tehetségkibontakoztatást, tehetséggondozást és a 

szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét kínálják tanulóink számára. E 

tevékenységek egyéni és közösségi munkálkodást igényelnek. Az egyéni és közös 

produktumok, közös előadása képességfejlesztő és közösségfejlesztő 

tevékenységek. Sikerünk elengedhetetlen kelléke az egymásra figyelés, egymás 

segítése, fegyelem a közös produktum sikeréért. A gátlásosabb, félénkebb tanuló 

is könnyebben feloldódik a közös játékban, táncban, így a közösségi élményben 

sikerélménye lesz.  

A műhelygyakorlatok, valamint a projektekben való tevékenykedés lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos foglalkozás keretein belül 

felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás segíti alakítani és fejlődni az 

alkalmazkodó képességet, támogatja a szocializáció egyéb formáit. 

 

6.2.5. Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek és 

érdeklődésének kielégítését szolgálja. Célunk a mélyebb ismeretszerzés, a 

tehetséggondozás és a szabadidő tartalmas eltöltésének segítése. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével 

– minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan 

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  
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6.2.6. Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. Minden tanévben sportnapokat szervezünk. 

 

6.2.7. Diákönkormányzat 

A Közoktatási Törvény felhatalmazása alapján iskolánk tanulóközössége a 

tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoz létre, melynek 

tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre. Elsőrendű 

feladata az érdekképviselet, de fontos hagyományőrző és programszervező 

szerepe. Iskolánkban a diákönkormányzat önirányító közösség, mely 

önállóan intézi az ügyeket. Tagsági viszonyuk önkéntes, a tanulóközösség 

minden tanév szeptemberében demokratikusan választja. 

A diákönkormányzat működésének rendjét, gyakorolt jogköreit /döntési, 

véleményezési és egyetértési/, szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési 

Szabályzata, éves feladatait, tevékenységi területeit az éves Munkaterve 

tartalmazza. Legfontosabb célja az iskolai élet megszervezése az iskolavezetés 

és a nevelőtestület támogatásával. 

 

6.2.8. Hagyományőrző tevékenységek:  

• Fontos feladat az iskola névadójának, Hatos Ferenc emlékének 

ápolása. Ezt szolgálja az 5 évenkénti megemlékezés iskolánk egykori 

igazgatójáról.  

• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a 

következő alkalmakkor: 

- évnyitó, 

- október 6-a, 

- október 23-a, 

- karácsony, 

- január 12-e, 

- március 15-e, 

- művészeti iskola záró műsora, 
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- 8. osztályosok ballagása, tanévzáró, 

- anyák napja /alsó tagozat döntése alapján/, 

- gyermeknap /tantestület döntése alapján/. 

6.2.9. A pályaválasztás támogatása 

Iskolánkban 7-8. évfolyamokon az osztályfőnökök pályaorientációs 

tevékenységet folytatnak az osztályfőnöki órákon kívül is. Megszervezik és 

elkísérik a tanulókat a megyeszékhelyen megrendezett pályaválasztási vásárba. 

Az integrációs program keretében pályaorientációs mikrocsoport alakult, amely a 

HHH tanulók pályaválasztását hivatott segíteni /hiányszakmák felkutatásával, 

üzemlátogatásokkal, stb./ 

 

6.2.10.  Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. Célunk a tanulók rendszeres olvasóvá nevelése. Az ÖKO-iskolai 

program részeként „Zöld könyvtár” kialakítására került sor. 

 

6.2.11.  Szabadidős foglalkozások, tevékenységek 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 

igazodva különféle szabadidős programokat szervez /pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, Ki mit tud?, hangverseny látogatások, 

mozi, farsang, táncos rendezvények, disco stb./. 

A társadalmilag hasznos szabadidős tevékenységek /papírgyűjtés, nagytakarítás 

iskolánk környékén, faültetés, madárodú készítés, stb./ az ÖKO-iskolai program 

megvalósítását segítik. 

 

6.2.12. Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

A tanulók fejlődését segítik a különféle /szaktárgyi, sport, művészeti stb./ 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente megszervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a 

szaktanárok végzik.  
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6.2.13.  Tanulmányi kirándulások  

Az iskola nevelői az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi 

kirándulást szerveznek. 

 

6.2.14.  Erdei iskola 

Az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken egy-egy téma feldolgozása történik. Célunk, hogy 

minden tanulónk tanulmányai során legalább egy alkalommal részt vegyen az 

erdei iskolai programban. 

 

6.2.15.  Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. 

 

6.2.16.  Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

használata  

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az 

iskola létesítményeit, illetve eszközeit /pl. sportlétesítmények, számítógép stb./ a 

tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

 

6.2.17. Diákétkeztetés 

A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben /tízórai, ebéd, 

uzsonna/ részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény szerint - 

ebédet /menzát/ valamint tízórait biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója 

által megállapított étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon 

kell befizetni. A gyermekétkeztetésnél a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok közé tartozik a kulturált, közösségben való étkezés elsajátításának 

lehetővé tétele. 
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6.3. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdők 

megsegítése 

Tanulóink közül sokan küzdenek valamilyen tanulási és/vagy magatartási 

problémával, melyek időszakosan vagy tartósan – akár egész iskolai pályafutásukat 

végigkísérve – megnehezíthetik, de meg is akadályozhatják sikeres haladásukat. Az 

elvárt teljesítmény hiánya, a gyakori illetve folyamatos kudarc következtében 

magatartási zavar is kialakulhat. 

E problémák felismerésében, kezelésében támaszkodunk a Szombathelyen 

működő Nevelési Tanácsadóra. Kapcsolatunk rendszeres, szoros, a tanulók egyéni 

igényeire, fejlesztésére irányuló. A magatartási zavarral küzdő tanulókkal 

kapcsolatos tevékenységünk csak akkor lehet eredményes, ha az osztályfőnök 

koordinálásával minden pedagógus bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe. 

Tanulási nehézséggel küzdők: 

• Éppen csak eleget tesznek az életkorukhoz és osztályfokukhoz elvárt tantárgyi 

követelményeknek, viselkedési normáknak. 

• Kezdettől fogva alacsony színvonalon teljesítenek, vagy a jó teljesítményű 

tanulók visszaesnek. 

Okok: általános szocio-kulturális hátrány, gyenge testalkat, krónikus betegség, 

rendszertelen iskolalátogatás, a tanítás didaktikai, metodikai hiányosságai, 

pszichés problémák, tanulásmódszertani hiányok. 

Teendőink: általános orvosi és pedagógiai megelőzés, kompenzációs nevelés, 

célzott korrepetálás, segítő, fejlesztő oktatás, egyéni képességekhez igazodó 

differenciálás, integráció. Számukra a szakvéleményben a felzárkóztatásra 

meghatározott órakeretet a Ktv. 52. § (11) c pontjában meghatározott órák terhére 

biztosítjuk. 

 Az osztályfőnökök feladatai: 

• A kiváltó okot keresve vizsgálja a tanuló környezetét, különös figyelemmel a 

családi háttérre. Együttműködésre törekszik a szülővel, folyamatosan tartja 

vele a kapcsolatot /információcsere, nevelési tanácsok; konkrét, cselekvő 

segítés, stb./ Szükség esetén javasolja a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a 

Nevelési Tanácsadó, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő és más 

szakintézmények szolgáltatásait, illetve szakemberek /pszichológus, 

iskolaorvos, gyermekorvos/ segítségének igénybevételét. 
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• Elemzi, hogy osztálya összetétele, neveltségi szintje előidézője lehet-e a 

beilleszkedési, illetve a magatartászavar kialakulásának. Ha a kiváltó okot a 

tanulóközösségben találja, pedagógiai módszereit ennek megfelelően választja 

meg, s külön hangsúlyt helyez pedagógiai módszereiben a másság tolerálására. 

• Felméri, hogy a magatartási zavar összefüggésbe hozható-e tanulási 

nehézséggel. Ha szükséges, kezdeményezi az érintett tanuló tanulási 

képességeinek vizsgálatát. Kezelés esetén figyelemmel kíséri a 

foglalkozásokon, tréningen, terápián, stb. való részvételét, konzultál a 

foglalkozást vezető szakemberrel, illetve az iskolában dolgozó fejlesztő 

pedagógussal. Szoros kapcsolatot építettünk ki a Szombathelyen működő 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal. 

• Megosztja a tanuló magatartási, beilleszkedési problémáival kapcsolatos 

ismereteit, tapasztalatait az osztályban tanító nevelőkkel, szaktanárokkal, az 

iskolavezetéssel. Szorgalmazza közös cselekvési stratégiák kialakítását 

kollégáival. A tanulók osztályokba sorolásánál: a hátrányos helyzetű tanulókat 

a többiekkel együtt oktatjuk, neveljük. 

 

Az osztályban tanító pedagógusok feladatai: 

• beépítik pedagógiai módszereikbe a problémás tanulóknál alkalmazható 

eljárásokat, tevékenyen építenek az osztályközösségre, 

• együttműködnek az osztályfőnökkel, szülőkkel, tanulóközösséggel, a 

tanulóval, illetve szükség esetén szakemberrel, 

• a szakterületükön belül alkalmazható differenciált tevékenykedtetéssel 

igyekeznek erősíteni a tanuló képességeit, 

• tanórán kívüli fejlesztő foglalkoztatások biztosítása (korrepetálások), 

• tanórán differenciált feladatok, differenciált dolgozatok és számonkérés, 

• számonkérésnél hosszabb időkeret biztosítása. 

 

 

6.4. Sajátos nevelési igényű (S*I) tanulók megsegítése 

6.4.1. Tanulási zavarral küzdők: 

Egy-egy képességterület működésében tartós és súlyos problémák 

jelentkeznek (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar). 
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Okok: az agy, az idegrendszer organikus sérülései, működési zavarai. 

Teendőink:  

• a zavar hatásának csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez 

speciális szakember (gyógypedagógus, logopédus) alkalmazása, 

• speciális, terápiás eljárások alkalmazása, 

• tanórai differenciálás alkalmazása a tananyag feldolgozásában, 

számonkérésében és értékelésében, 

• fejlesztőfoglalkozások biztosítása egyéni fejlesztési tervek 

alapján a törvényben előírt órakeretben, 

• tantárgyi mentesítések (értékelés, minősítés alól) 

kezdeményezése szükség szerint a Nevelési Tanácsadó 

szakvéleményének igénybevételével, 

• speciális tanulási technikák tanítása. 

6.4.2. Tanulásban akadályozottak: 

A szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján testi, érzékszervi, 

értelemi, beszédfogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos. 

Okok: biológiai, pszichológiai adottság, valamint szociokulturális 

környezet kedvezőtlen hatása. 

Teendőink: 

• habilitációs, rehabilitációs foglalkozás biztosítása a tanórai 

foglalkozáson túl a Ktv. 30. § (2) alapján, 

• egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

minősítés alól mentesítés Ktv. 30. § (9), 

• fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása, 

• szakemberek bevonása a fejlesztésbe (gyógypedagógus, 

logopédus), 

• speciális tantervek, tankönyvek alkalmazása a nevelés-

oktatás folyamatában, 

• tanmenetekbe beépítve a differenciált foglalkozás módja, 

• speciális tanulási technikák alkalmazása. 
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6.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Az alapképzést kiegészítő tevékenységeink egyike a tehetséggondozás. 

Azt a tanulót tartjuk tehetségesnek, 

• aki átlag feletti képességekkel rendelkezik /jellemzi az elvont gondolkodás, a 

fejlett anyanyelvi képesség, a jó memória, a hatékony ismeretfeldolgozás/, 

• aki valamilyen speciális /nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-

mozgásos/ intelligenciával bír, 

• aki kreatív, ezáltal teljesítménye nemcsak reprodukciója, hanem újrateremtése 

is a megszerzett tudásnak, 

• akinek jellemzője a feladat iránti elkötelezettség, tehát érdeklődő, kitartó, 

tevékenységét versenyszellem mozgatja, érzelmileg biztos és együttműködő. 

A tehetségek felismerését a szaktanárok folyamatos, együttműködő pedagógiai 

munkával végzik. Azonban a tehetséggondozás a család hatékony közreműködése nélkül 

nehezen megvalósítható. Ezért különösen fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást, 

információcserét a szülőkkel. Ennek érdekében: 

• tájékoztatjuk a szülőket céljainkról, 

• közösen értékeljük a tanuló fejlődését, 

• módszertani segítséget nyújtunk a tanuló otthoni munkájához, 

• elvárjuk a szülői háztól a tanuló érzelmi támogatását, az érdeklődést és az 

odafigyelést. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

• Moduláris oktatási program megszervezése minden tanév során legalább egy 

tanulócsoportban. /iskolai Munkaterv/ 

• Tanévenként legalább két témahét megszervezése, amely a tananyag komplex 

elsajátításának egyik lehetséges formája. Ennek során a diákok legalább 3-5 

tanítási napon át, iskolai és iskolán kívüli környezetben, változatos 

tevékenységekkel, sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel az 

adott tárgykört. /iskolai Munkaterv/ 

• Évente 2, három hetet meghaladó projekt megszervezése. /iskolai Munkaterv 

alapján/ A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában 

egy probléma áll. A projekt során valamely összetett probléma megoldása történik, 

melynek eredménye valamilyen közösen létrehozott produktum bemutatása. A 
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projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli, melynek során 

az eltérő képességek egyenértékű szerephez jutnak. A végrehajtandó feladat 

sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét. 

• Legalább egy műveltségterületen a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 

oktatása. /Munkatervben meghatározottak alapján/. 

• Szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya-építési kompetencia alapú 

oktatású programcsomag bevezetése, a napközi otthonos foglalkozások keretében. 

• IKT-vel segített tanórák /a bevont tanulócsoportokban, a tanórák 25%-ban/. 

• Az iskolai sportkör 

• A szakkörök 

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók /szaktárgyi, sport, kulturális, stb/ 

• A szabadidős foglalkozások /színház-, mozi- és múzeumlátogatások, a diáknap 

rendezvényei, kirándulások, stb/ 

• Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata 

• A továbbtanulás segítése 

• A napközis és tanulószobai foglalkozások 

• Az iskolában működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény foglalkozásain való 

részvétel 

• A tehetséggondozásnak többféle módját alkalmazzuk: 

• az elkülönítés /osztályok, csoportok, műhelyek/, 

• a projektekben való tevékenykedtetés és irányítói, vezetői szerepvállalás 

kialakítása. 

 

6.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:  

6.6.1. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak 

egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, 

megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

 

6.6.2. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető 
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feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen 

belül feladatai közé tartozik különösen:  

• a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, 

személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása 

érdekében fordulhatnak, 

• családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

• a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot, 

• segíti a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, 

• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi, 

• tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 

6.6.3. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: 

• a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, 

• feltárása, 

•  megszüntetése. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél 

hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk 

alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:  

• fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

• meg kell keresni a problémák okait, 

• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

• jelezni kell a felmerült problémát a Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereinek. 

 

6.6.4. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes:  

• Nevelési Tanácsadóval, 

• Gyermekjóléti Szolgálattal, 

• Családsegítő Szolgálattal, 

• Polgármesteri Hivatallal, 

• gyermekorvossal, 
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• továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

egyházakkal, alapítványokkal. 

6.6.5. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

• felzárkóztató foglalkozások, 

• képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs 

felkészítés, 

• tehetséggondozó foglalkozások, 

• az indulási hátrányok csökkentése, 

• differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

• a pályaválasztás segítése, 

• a személyes, egyéni tanácsadás /tanulónak, szülőnek/, mentori 

tevékenység az integrációs program keretében, 

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

• a családi életre történő nevelés, 

• napközis foglalkozások, alkalmanként tanulószoba, 

• az iskolai étkezési lehetőségek, 

• egészségügyi szűrővizsgálatok, 

• a tanulók szabadidejének szervezése /tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek/, 

• a tanulók szociális helyzetének javítása /segély, természetbeni 

támogatás/, 

• a szülőkkel való együttműködés, 

• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

 

6.7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

• tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások, 

• napköziotthonos ellátás, 

• alkalmanként tanulószoba, 
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• diákétkeztetés, 

• képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, mentorálás, 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 

• családlátogatások, 

• a továbbtanulás irányítása, segítése integrációs programon belül, 

pályaorientációs mikrocsoport működtetése, 

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 

• a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek, ingyenes tankönyvek biztosítása 

könyvtári állományból, 

• étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek, ingyenes menza, 

• szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél 

hamarabb segítségben részesüljenek, 

• együttműködés a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával, 

• Tudás Fája Közalapítvány támogató együttműködése, 

• integrációs pályázaton belül anyagi támogatás nyújtása, 

• alapfokú művészeti iskola tanszakjainak népszerűsítése és ingyenessé tétele 

szociálisan rászorult tanulók körében, 

• szabadidős foglalkozásokon való részvétel /színház, múzeum, hangverseny, 

kiállítás/ támogatása Tudás Fája alapítvány, IPR és egyéb pályázatok 

segítségével, 

• szociális támogatás igénylése a helyi önkormányzattól tanulmányi 

kirándulások és erdei iskolai programok megvalósításához. 
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7. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

 

7.1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják:  

• az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

7.2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan /szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban/ tájékoztatják.  

 

7.3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.  

 

7.4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

7.5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

7.5.1. Családlátogatás 

Feladata:  

• a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, 

• tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  
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Célja: 

• a családlátogatás a tanuló megismerésének egyik legjobb módja, 

• a pedagógus közvetlen képet kap a tanulók otthoni tanulási lehetőségeiről, 

a szülők nevelési eszközeiről, a szülők és a gyermek, testvérek 

kapcsolatáról, 

• jobban megismerheti a tanuló egészségi állapotát, személyiségfejlődése 

eddigi útját, szabadidős tevékenységeit, iskolán kívüli elfoglaltságait, 

otthoni feladatait, részvételét a családi munka megosztásában, 

• az otthoni környezet segítő vagy gátló tényezőinek ismeretében 

hatékonyabban tudja a tanuló iskolai munkáját irányítani, a közösségben 

elfoglalt helyét javítani, illetve megszilárdítani. 

Gyakorlata: az osztályfőnök előzetes egyeztetés útján megy ki egy-egy 

családhoz: 

• Először a legnehezebb körülmények között élő, veszélyeztetett tanulókat 

célszerű meglátogatni, hogy – ha szükséges – minél előbb segítséget 

tudjon nyújtani. 

• Az évek során a pedagógus a családlátogatást szükség szerint ismételje 

meg. Különösen akkor, ha a tanuló otthoni körülményei alapvetően 

megváltoznak (haláleset, testvér születése, a szülő munkanélkülivé válása, 

a tanuló huzamosabb ideig beteg, vagy nagymértékű, tartós romlás 

következik be tanulmányi eredményeiben, magatartásában). 

 

7.5.2. Szülői értekezlet 

Feladata:  

• a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

• a szülők tájékoztatása:  

� az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

� az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól, 

� a helyi tanterv követelményeiről, 

� az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  

� saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

� a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

� az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 
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� a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé, 

� az iskola házirendjéről, 

� a pályaválasztás és továbbtanulás lehetőségeiről, 

� a művészeti iskola lehetőségeiről, 

� a tanulmányi kirándulásról, 

� a táborozási lehetőségekről. 

Fajtái: 

• az iskola munkatervében beütemezett szülői értekezlet (évi 2 alkalommal), 

• réteg szülői értekezlet: 

� 7-8. osztályosoknak a pályaválasztással kapcsolatban, 

� 1. osztályosok szüleinek előzetes tájékoztató szerint, 

� táborozók szüleinek tartott tájékoztató, 

� művészeti iskolás tanulók szüleinek, 

� HHH tanulók szüleinek. 

A szülői értekezlet időpontjáról és pontos helyéről legalább egy héttel előbb kell 

a szülőket értesíteni az ellenőrző, tájékoztató füzet útján, vagy levélben. 

 

7.5.3. Fogadóóra 

Feladata: 

• a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, 

• a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. /Otthoni 

tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb./ 

Célja: 

• lehetőség a szülők számára, hogy egyénileg kapjanak információt 

gyermekük előmeneteléről, magatartásáról, teljesítményéről, 

személyiségének alakulásáról, közösségben elfoglalt helyéről, 

• lehetőség a szaktanárok számára, hogy párbeszédet folytassanak a 

szülőkkel, közösen találjanak megoldást pedagógiai és egyéb problémákra. 

A szülőket előzetesen tájékoztatni kell a fogadóóra helyéről és idejéről. A 

fogadóóra napján az iskolában kifüggesztett lista tájékoztassa a szülőket arról, 

hogy melyik tanár melyik teremben tartózkodik. 
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7.5.4. *yílt tanítási nap 

• lehetőséget nyújt arra, hogy a szülőket az iskolai nevelőmunka tényleges 

támogatására megnyerje, 

• nyílt napra hívjuk a leendő első osztályos tanulókat és szüleit, hiszen ők 

rendelkeznek a legkevesebb információval az iskola életéről, 

• nyílt napokat szervezünk az 1-8. osztályos tanulók szüleinek is, hogy ízelítőt 

kapjanak az iskolai életből. 

• Fontos, hogy a nyílt napokon a szülők láthassák a pedagógus tevékenykedtető 

eljárásait, hogy otthon ezeket alkalmazni tudják. Érdemes megismertetni a 

szülőkkel az egyes tantárgyak speciális módszereit is. 

• Jó, ha a szülők tisztában vannak a tanuló egész napi terhelésével. 

 

7.5.5. A szülők tájékoztatása 

• tájékoztató füzet, ellenőrző könyv: 

� ezek a dokumentumok a szülőkkel való közvetett, ám napi 

kapcsolattartás lehetőségét biztosítják, 

� kívánatos, hogy a tanulókra vonatkozó személyi adatokat a szülők 

kitöltsék, 

� az osztályfőnök már az első szülői értekezleten kérje meg a szülőket, 

hogy az ellenőrzőt, tájékoztató füzetet rendszeresen, naponta nézzék át, 

és a bejegyzéseket, osztályzatokat aláírásukkal vegyék tudomásul, 

� az aláírások elmaradása esetén a pedagógus más módon hozza a szülő 

tudomására gyermeke tanulmányi előmenetelét, 

� az órákon kapott osztályzatok beírása a szaktanár feladata, 

� a tanuló hiányzásainak igazolását – a házirendben foglalt szabályok 

szerint – szintén az ellenőrző, illetve a tájékoztató füzet útján tehetik 

meg a szülők, 

� ügyelni kell arra, hogy az ellenőrzőbe írt bejegyzések mind formailag, 

mind tartalmilag, mind hangnem tekintetében elfogadhatók legyenek, 

se a tanulókat, se a szülőket, se a pedagógusokat ne sértsék meg. 
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• telefon, levél: 

� Telefonon kell értesíteni a szülőt, ha gyermekét baleset érte, vagy olyan 

rosszul van, hogy haza kell küldeni. A szülő tudta nélkül nem szabad a 

gyermeket elengedni az iskolából.  

� Amennyiben a szülő nem hajlandó az ellenőrzőbe tett bejegyzéseket 

aláírásával tudomásul venni, az osztályfőnök köteles a szülőt más 

módon – adott esetben telefonon – értesíteni a bejegyzések tartalmáról. 

Ez az értesítés elküldhető ajánlott levélben is – ha végképp nincs 

lehetőség a szülőkkel való személyes konzultációra. 

� Akár telefonon, akár levélben tudatni kell a szülővel, ha a gyermek 

fegyelmi ügyének tárgyalására kerül sor, vagy ha a gyermek tanulmányi 

eredményei erősen romlanak, esetleg bukásra áll. 

 

7.5.6. Szülői Szervezet: 

• a SZSZ az osztályonként a szülők által megválasztott legalább 2-3 fő, 

• feladata, hogy az iskola minden tanulóját érintő kérdésben képviselje a 

szülőket, 

• a SZSZ működését, egyéb feladatait a SZSZ Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint az iskolai SZMSZ tartalmazza. 

 

7.5.7. Hagyományteremtő rendezvények 

Ezen rendezvények a pedagógusok és szülők személyes, emberi kapcsolatait 

közvetlenül erősítő, ápoló megmozdulások (pedagógusnap, farsang). 

 

7.6. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg.  

 

7.7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével. 
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8. Iskolai egészségnevelési program 

 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet – 

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, 

mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti – környezeti ártalmak 

károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek értelmében kívánjuk 

nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak 

környezet- és egészségtudatos magatartását is alakítani kívánjuk. 

 

8.1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• el kívánjuk érni, hogy a tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és az 

azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal egészségük 

megőrzése és védelme érdekében, 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és·a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

� táplálkozás, 

� alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

� családi és kortárskapcsolatok, 

� környezetvédelem, 

� aktív életmód, sport, 

�  személyes higiénia, 

� szexuális fejlődés. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozások feladata.  

 

8.2. Az iskolai egészségnevelést a következő tevékenységformák szolgálják:  

8.2.1. Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások 

biztosítják: 

• Az 1–4. évfolyamokon: 

� heti 3 kötelező testnevelés óra, 
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� tömegsport foglalkozások, 

� 4. o. úszásoktatás biztosítása, 

� néptánc oktatás (3. testnevelés óra keretében), 

� tánc (akrobatikus rock and roll szakköri keretben). 

• Az 5-8. évfolyamokon: 

� heti 2,5 kötelező testnevelés óra, 

� az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, 

� tömegsport foglalkozások, 

� tánc (akrobatikus rock and roll szakköri keretben). 

 

A napközi otthonban: 

• játékos, egészségfejlesztő testmozgás 

 

A mindennapi testedzés céljai: 

• a tantervi követelmények teljesítésének segítése, a tanórán szerzett ismeretek 

bővítése, és a hozzájuk kapcsolódó jártasságok és készségek fejlesztése, 

• a mozgás, testedzés, játék népszerűsítése, 

• a szellemi leterhelés ellensúlyozása, 

• a sportági felkészítés (atlétika, labdarúgás), 

•  a versenyeztetés (a Magyar Diáksport Szövetség által kiírt városkörnyéki, 

megyei, országos versenyek, a Diákolimpia, a más iskolák rendezte 

sportversenyek). 

 

8.2.2. A környezetismeret, a természetismeret, a biológia és az osztályfőnöki órákon 

a témához kapcsolódó ismeretek feldolgozása. Az életmentés tantárgy célja az 

ismeretek alkalmazásához szükséges készségek kialakítása, és lehetőség szerint a 

közúti elsősegély nyújtási vizsga letétele 8. osztályban. 

 

8.2.3. Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: ÖKO szakkör, 

túrák, egészségnevelési hét programjai /témahét, témanap/, előadások, 

filmvetítések, játékos vetélkedők és versenyek, kiállítás és múzeumlátogatások, a 

D.A.D.A. programba való kapcsolódás lehetőség szerint, erdei iskola, 

tanulmányi kirándulás, táborozás. 
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8.2.4. Az egészségügyi szolgálat /iskolaorvos, védőnő, fogorvos/ tevékenysége: 

• a kötelező védőoltások lebonyolítása, 

• egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatok megszervezése, 

• osztályfőnöki órák keretében felvilágosítások, előadások. 

 

8.3. Partnerek az egészségnevelésben:  

8.3.1. Belső partnerek:  

• iskolavezetés, 

• tantestület, 

• ifjúságvédelmi felelős, 

• osztályfőnökök, 

• munkaközösségek, 

• DÖK, 

• élelmezésvezető, 

• technikai személyzet. 

8.3.2. Külső partnerek: 

• a fenntartó önkormányzatok, 

• ÁNTSZ, 

• szakmai és civil szervezetek /Karitász, Máltai Szeretet Szolgálat, 

Vöröskereszt/, 

• óvodák, 

• szülők, 

• iskolaorvos, 

• fogorvos, 

• védőnők, 

• közművelődési intézmények. 

 

Az iskolai egészségnevelési programot az iskolaorvos támogató nyilatkozatával 

elfogadta. A támogató nyilatkozat a TÁMOP iratgyűjtőben megtalálható. 
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8.4. Az ÖKO-iskola programjának kidolgozása a 2009/2010. tanévtől folyamatos. 

Környezeti nevelésünk legfontosabb színtere az iskola és környezete. 

8.4.1. Ennek keretében a következő tevékenységeket tervezzük: 

• a diákokból is alakul környezetvédelmi csoport, 

• a tantermeket, folyosókat növényekkel és a művészeti képzésen részt vevő 

diákjaink alkotásaival díszítjük, 

• kerti foglalkoztató kialakítása, 

• iskolai zöldterületek ápolása a szülőkkel együttműködve, 

• madáretetők kihelyezése, gondozása, 

• energiatakarékosság a vízhasználat, világítás és szellőztetés területén, 

• környezetbarát tisztítószerek használata, 

• egészséges életmód, biotermékek bemutatása és megkedveltetése. 

8.4.2. Környezeti nevelés a tanórán és a tanórán kívül: 

• minden tantárgyba beilleszthető a környezeti nevelés problémaköre, 

• helyi természeti és környezeti értékek megismerése /minden tanár feladata/, 

• erdei iskolák helyszínének felkeresése, megismerése, erdei iskolai program 

kidolgozása, 

• figyelemfelhívás jeles napokon:  

� Víz világnapja, 

� Föld Napja, 

� Madarak és Fák napja, 

� Környezetvédelmi Világnap, 

� Takarékossági Világnap, 

� Autómentes Világnap, 

� Állatok Világnapja, 

• a technikai dolgozók számára tájékoztatást tartunk az ÖKO-iskolai 

feladatokról. 
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9. Iskolai környezeti nevelési program 

 
9.1. Táji és természeti adottságok 

A Szombathelytől K-re fekvő, azzal határos Vép közigazgatási területe a Kisalföld és a 

Vasi dombság középtájon belül a Gyöngyös sík kistáj területére esik. A kavicstakarós 

síkságot a Gyöngyös az újpleisztocén végén alakította ki, melynek felszínét vályog, 

agyagos vályog, löszös üledék és lösz borítja. A térségre agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok jellemzőek. Az éghajlati tényezők viszonylag kiegyensúlyozottak. Az évi 

csapadék sokévi átlaga nem éri el a 650 mm-t /megyei átlag: 700-800 mm/, az évi 

napsütéses órák száma 1850-1900 közötti. Az évi középhőmérséklet 9,5 Co . Az uralkodó 

szélirány északi.  

Vízrajzilag a település területe kisebb vízfolyásokkal sűrűn behálózott, és a Gyöngyös 

vízgyűjtő területéhez tartozik. A város belterületén keresztülfolyó Kozár- Borzó patak 

/24km/ táplálja a szakképző iskola tározó tavat. /Surány, Sárd-ér, Sormás patak/ 

 

9.1.1. Élőhelyek, növényzet 

Növényföldrajzi értelemben a pannóniai flóratartomány a Nyugat-Dunántúl 

flóravidékének Vasi-dombság flórájához tartozik. Legelterjedtebb potenciális 

erdőtársulásait az égerligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a gyertyános 

kocsonyás tölgyesek, cseres kocsánytalan tölgyesek, a fenyőelegyes tölgyesek 

alkották. A faültetvények cserje- és lágyszárú szintje egyaránt szegényes. 

 A tömeges fafajokon kívül az alábbiak fordulnak még elő: zöld juhar, rezgő 

nyár, kanadai nyár, magyar kőris, mezei juhar. A mezsgyékben akác, kocsányos 

tölgy, cser, kanadai nyár, rezgő nyár, kecskefűz, eperfa nő. A cserjék közül az 

egybibényes galagonyát, a veresgyűrűs somot, a bodzát, a kökényt és a csíkos 

kecskerágót érdemes megemlíteni. 

9.1.2. Állatvilág 

A terület állatvilága egyrészt az erdőterületekhez, másrészt a 

szántóterületekhez köthető, széles tűrőképességű, gyakori fajokból áll. Erdei 

fülesbagoly, vörös vércse és egy-két gyakoribb poszátafaj is él a területen. 

Számos más gyakoribb faj is előfordulhat a területen, ezek közül érdekesebb a 

kis őrgébics és a kormos varjú. Denevérek a kastélyparkban és az azt körülvevő 

területeken nagy bizonyossággal előfordulnak. A település belterületén található 

vépi kastélypark helyi védettséget élvez.  
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9.1.3. Víz és talajvédelem, energiaellátás 

A település a szombathelyi regionális csatornahálózatra van kapcsolva. Ebbe a 

hálózatba a lakások kb. 56%-a van bekapcsolva. Vízhálózatra 98,9%-os a 

rákapcsoltság. A kommunális szilárd hulladék intézményes szállítása és 

ártalmatlanítása biztosított, kukás és konténeres rendszerben. Kiépített gázhálózat 

van. 

Egy db 0,6 MW-os szélerőmű már a környezetbarát energiatermelést valósítja 

meg. Tervek szerint a vépi szélpark összesen 20 db szélerőművel maximálisan 

37,4 MW teljesítménnyel kíván áramot termelni a megvalósulást követően. 

 

9.2. Az iskola külső és belső környezete 

A 2009/2010-es tanévben a ROP-os UNIÓS pályázat keretében megújult, bővült 

iskolánk. A két meglévő épület közé egy új szárny épült portával, hatalmas aulával, 

korszerű tantermekkel, valamint a két épületet összekötő függőfolyosóval. Megtörtént 

az iskola akadálymentesítése is. Az épületkomplexumot nagy udvar, park veszi körül, 

melyben helyet kapott egy akadálymentesített parkoló, valamint az ÖKO-iskola 

program során megvalósuló szabadtéri tanulói foglalkoztató is. 

9.2.1. Energiagazdálkodás 

A 2009/2010-es tanévben a ROP-os pályázat keretében megvalósult mindkét 

épület ablakainak cseréje és az ajtók egy részének cseréje. A fűtést vezetékes 

gázzal biztosítjuk. Az új iskolaszárny fűtése a legmodernebb padlófűtéssel 

történik. A világítást neoncsöves lámpák biztosítják. 

 

9.2.2. Infrastruktúra 

Az ivóvíz ellátását és a szennyvíz elvezetését a városi hálózat biztosítja. A 

2007/2008-as tanévben a tantermek bútorzatának teljes cseréje megtörtént. A 

2009/2010-es tanévben a ROP-os pályázat keretében megvalósult a tantermek 

felújítása, bővítése, korszerű taneszközökkel való ellátása. 

 

9.3. Humán erőforrások 

9.3.1. Belső partnerek /lásd. egészségnevelési program/ 

9.3.2. Külső partnerek: 

• szülők, 
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• fenntartó önkormányzatok, 

• óvodák, 

• hatóságok, 

• szakmai és civil szervezetek. 

 

9.4. Anyagi erőforrások: 

• fenntartó önkormányzatok, 

• Tudás Fája Közalapítvány, 

• pályázati lehetőségek, 

• személyi jövedelemadó 1%-a, 

• alkalmankénti szponzorok. 

 

9.5. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi 

környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása, 

• tanulóinknak bemutatjuk, és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a 

természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését 

elősegíthetik, 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán 

kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet 

megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

� a környezet fogalmával, 

� a földi rendszer egységével, 

� a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

� a környezetvédelem lehetőségeivel, 

� lakóhelyünk természeti értékeivel, 

� lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 
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9.6. Az iskolai környezeti nevelést a következő tevékenységformák szolgálják: 

• minden tanévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a 

környékre a környezeti értékek felfedezésére, 

• minden évben a „Madarak és fák napja” és a ,,Föld napja" alkalmából a 

környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedők, versenyek, 

akadályversenyek, 

• környezetvédelmi napok alkalmából növényápolás, nagytakarítás, 

előadások, túra a megyén belül, 

• kézműves foglalkozások a Művészeti iskola keretében, 

• természetvédelmi versenyekre való felkészítés, 

• tanösvény létrehozása az ÖKO iskolai program keretében, 

• az iskolai könyvtár „Zöldkönyvtár” részlegének használtatása a 

tanulókkal gyűjtőmunkák, kutatómunkák során, 

• bekapcsolódás a helyi és megyei szakmai és civil szervezetek 

programjaiba /TIT, MMIK, múzeumok/, 

• tanulmányi kirándulások, erdei iskolai programok és a nyári táborok 

megszervezése és megvalósítása. 

 

9.7. Hagyományos tanórák kiemelt környezeti nevelési lehetőségei 

 

Alsó tagozat /1-4. osztály/ 

Tantárgy Tananyag, tartalom, tevékenység 

Környezetismeret 

Az időjárás elemei, ezek változásainak megfigyelése. Szimbolikus jelek 
készítése. Ünnepek, helyi szokások. Közvetlen környezet növényei, 
állatai. Környezetünk anyagai és ezek hatásai /kísérletezés/. A környezet 
változásainak hatása az emberekre /séta, naplókészítés, napirend, 
könyvtári óra/. A természetvédelem fontossága. /játék, gyűjtés/ 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Szövegértés /kapcsolat az olvasott szöveg. ill. a saját élmény között/. 
Természeti környezetből vett témán alapuló prózai alkotások. Egy táj 
megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket. 

Technika és 
életvitel 

A természetes és mesterséges környezet anyagai. Összefüggések 
felismerése érzékszervi tapasztalással /munkadarabok készítése, 
kézművesség/. Közlekedési szabályok /környezetszennyezés hatásai/. 
Takarékos anyagfelhasználás, idő és pénzbeosztás. Háztartási eszközök 
használata. 

Rajz és vizuális 
kultúra 

Kifejezés és képzőművészet /élmények kifejezése/. Tárgy -és 
környezetkultúra, a harmonikus környezet kialakítása, díszítés. 
Élőlények ábrázolása. Színek, formák. Folyamatábrák /pl. egy növény 
élete/ 
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Ének-zene 
Ünnepkörök dalai. Helyes testtartás, levegővétel. Népszokások, 
természetre utaló mondókák. 

Testnevelés 
Szabadidős sporttevékenység. Ügyességet fejlesztő játékok. A mozgás 
öröme. 

 
 
Felső tagozat /5-8. osztály/ 
 

Tantárgy Tananyag, tartalom, tevékenység 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Környezet leírása, műelemzés, saját vélemény megfogalmazása, erkölcsi 
ítéletalkotás, hatékony kommunikáció kialakítása, természetvédelmi 
témák feldolgozása, drámajátékok. 

Idegen nyelv 
Hazai környezet, más országok környezetének megismerése, hasonló 
problémák elemzése, más népek környezetvédelmi tevékenysége. 
Képleírás, párbeszéd, fordítások. 

Történelem 

Demokratikus közéletben való tudatos részvétel megalapozása. Hogyan 
hat a földrajzi környezet az országok fejlődésére. Helytörténelmi 
értékeink ismerete, hagyományaink tisztelete. A globális problémákért 
az egyén, az állam, a társadalom is felelős. Állampolgári ismeretek. 
Beszámolók, kis előadások, múzeumlátogatás.  

Matematika 
A környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismertetése. Adatok 
gyűjtése, statisztika, grafikonok, átlagszámítás, mérések. Környezeti 
nevelést szolgáló példák, eredmények, tapasztalatok, következtetések. 

Informatika 
Tantárgyi multimédia, oktatóprogramok kezelése. Hatékony informatikai 
és kommunikációs technológia elősegítése, könyvtári búvárkodás. 
Prezentáció készítése környezetvédelmi témákból. 

Fizika 

Környezeti változások magyarázata. A káros fizikai hatások ismerete. 
Energiatakarékosság. Mérések, kísérletek alkalmazása. Elektromos 
fogyasztók, háztartási gépek teljesítményének, fogyasztásának 
megállapítása. 

Földrajz 

Tudatosítani kell a társadalom működése és a környezet állapota közötti 
összefüggéseket. Társadalmi és természeti értékek megismertetése. A 
világ globális problémái. Népesedési folyamatok. Ábrák, képek, 
grafikonok elemzése, kis előadások, gyűjtőmunka, okfeltárás, térképek, 
adatok összevetése. 

Természetismeret 

A környezet állapota iránti érzékenység, ökológiai szemlélet, helyes 
magatartásforma kialakítása. Környezettudatos döntések előkészítése. 
Becsülje meg a környezete értékeit. Éghajlat, környezet összefüggései. 
Megfigyelés, kísérletezés, filmek, gyűjtőmunka. 

Biológia 

A földi élővilág sokfélesége, ezek értékei. A természet és épített 
környezet megismerése, megszerettetése. Ismerjék az élőlények 
működését, kapcsolatukat a környezettel. Természetvédelem. 
Lakóhelyünk védett növényei, állatai. Kiselőadások, gyűjtés, szituációs 
játék, szabadban végzett megfigyelések elemzése, vizsgálódás, 
kísérletezés.  

Kémia 

Környezetbiztonsághoz szükséges ismeretek átadása. Anyag és 
energiatakarékosság. Vegyszerek élettani hatása, anyagismeret. 
Különböző technológiák hatása. Kémiai változások felismerése, 
értelmezése. Kísérletezés, elemzés. 
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Technika és 
életvitel 

Az ember környezetátalakító tevékenysége. A fenntartható fejlődés 
összefüggéseinek bemutatása. Lakóhelyünk veszélyeztetettsége. 
Közlekedési ismeretek. Háztartástani ismeretek /hulladékkezelés/. 
Takarékosság. Gyártási folyamatok, motorok, háztartási gépek. 
Megfigyelés, üzemlátogatás, kísérlet, munkadarabok készítése.  

Rajz és vizuális 
kultúra 

Természeti-művészeti szépség. Népi művészet, hagyományápolás, 
természetes anyagok használata.  

Ének-zene 
A zene közösségépítő ereje. A természet szépségeinek megjelenése a 
népdalokban.  

Testnevelés 
A környezettel kapcsolatban élő ember fel kell, hogy fedezze, milyen 
fontos szerep jut a mozgásnak egészsége megóvásában. A természetben, 
szabadban végzett mozgás öröme.  

Egészségtan 
A mozgásszegény életmód következményei. A környezetszennyezés 
hatása az emberi szervezetre. Káros szokások helyébe pozitív attitűdök 
beépítése.  

Etika 
A megteremtett értékek között így kellene élni, hogy a legkevesebb 
károsodást okozók /felelősség/. Alakuljon ki személyes kapcsolat a 
környezettel /együtt-egymással/.  

Osztályfőnöki 

Itt válhat konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok /tantárgyak/ 
környezeti nevelés terén átadott értékei. Ajánlott témakörök: saját 
környezetünk megteremtése, természeti értékek, természetvédelem, 
környezetvédelem, fogyasztói társadalom. Kis előadások, kiállítások, 
múzeumok látogatása. Szituációs játékok.  
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10. A napközi otthon nevelési programja 

 

A napközi otthon az általános iskola szerves részeként működik, így alapfunkciói 

azonosak. A megfogalmazott értékválasztással, az általános célokkal ás feladatokkal, az iskola 

helyi tantervével összhangban, a napközi speciális funkcióira alapozva alakítottuk ki nevelési 

programunkat. Pedagógiai tennivalóinkat érintően azokat az értékeket emeltük ki, amelyek 

markáns képviseletére lehetőségeink vannak a napköziben. 

Céljaink: 

• olyan szeretetteljes légkör kialakítása, hogy minden gyermek szeressen napközibe 

járni, 

• a tanulók legyenek motiváltak a tanulásra, 

• minden napközis ízlelje meg a sikert társai, szülei és nevelői körében, túl a tantervi 

követelményeken, a képességek mind szélesebb körében, mely biztonságos alapot ad a 

gyermek továbbfejlődéséhez, 

• olyan reális önismerettel, egészséges önbizalommal rendelkező gyermekek nevelése 

akiknek felnőttként nemes céljaik lesznek, s azokat úgy valósítják meg, hogy a 

másikban is tisztelik az embert. 

 

Állandó feladatunk: 

• az önértékekre nevelés-orientációs mintát adunk az értékes életre, 

• a napközi munkarendjének betartása, betarttatása, 

• a diákok harmonikus fejlődése érdekében együttműködés az osztálytanítókkal. 

 

Egészséges életmódra és a környezetkultúrára irányuló tevékenységek:  

• életkorának megfelelően minden gyermek ismerje meg testét és annak működését, 

• igényelje a tisztaságot, legyen tisztasági csomagja, 

• ismerje és tartsa be a kulturált étkezési szabályokat /evőeszközök, szalvéta használata/, 

• ismerje és próbálja betartani az egészséges táplálkozási szabályokat, 

• éljen a helyes napirend szabályainak megfelelően. /munka, pihenés, mozgás sport/, 

• figyeljen a helyes testtartásra, 

• öltözködjön rétegesen, az évszaknak megfelelően, 

• rakjon rendet maga körül, igényelje a rendet, a tisztaságot, 

• vigyázzon az osztálytermek, folyosók, öltözők, udvar tisztaságára, 
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• a természet iránti szeretet és védelme iránti igény felkeltése /séták, természetjárás, 

túrák/, 

• gondozza a növényeket, etesse a madarakat, 

• vegyen részt papírgyűjtésben, 

• törekedjen az újrahasznosított papírok használatára. 

 

A szabadidő irányítása:  

• a szabadidő funkciója, hogy elősegítse a személyiségfejlődést, biztosítsa a pihenést, 

regenerálódást, hasznos szórakozást, játékot, 

• a szabadidő feladata, hogy biztosítsa a tevékenységek szabad választását, a szabad 

választás élményén át a napi tevékenységek okozta feszültségek oldását, elégítse ki az 

érdeklődést, a tehetség fejlődését, 

• napközis tanulóink aktív művelődését biztosítjuk a könyvtárhasználat, az olvasóvá 

nevelés és a szakkörök által, 

• passzív művészeti és tudományos művelődésükre nyílik lehetőség a zene- és 

mesehallgatáson, a mozi, színház és bábszínházi előadásokon, kiállításokon, 

múzeumlátogatásokon és a városismereti sétákon, 

• kézügyességüket, esztétikai érzéküket, kreativitásukat fejlesztjük a manuális 

foglalkozásokon /művészeti iskolánkban/, 

• akaratukat és jellemüket fejlesztjük, állóképességüket növeljük a napi sportjátékokon, 

a napközis sétákon, 

• az értelmi erők, képességek, a társas kapcsolatok fejlesztése kiemelt célunk a napi 

játékokon és a hagyományossá vált rendezvényeinken: Mikulásvárás, karácsonyi és 

húsvéti készülődés. 

 

A tanulás-irányítást célzó tevékenységek:  

• felkeltjük, és fokozzuk a napközis tanulók tanulási kedvét, 

• kialakítjuk, és fejlesztjük a teljesítménymotivációkat, 

• a tanítványi kötődést, mint fontos tanulási motívumot erősítjük, 

• kialakítjuk a helyes tanulási szokásokat /időbeosztás, tantárgyi sorrend, célszerű 

tanulási sorrend /, 

• megismertetjük és alkalmaztatjuk a különböző tanulási technikákat, 

• fokozatosan szokássá fejlesztjük az önellenőrzést, 
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• felébresztjük és fokozatosan fejlesztjük az ismeretszerzés igényét, 

• fokozatosan elérjük, hogy a társakhoz való viszonyulást a segítőkészség, az 

együttműködés, a tisztességes versengés jellemezze, 

• a tanulási tevékenységet fokozatosan szándékos, céltudatos tevékenységgé alakítjuk. 
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11. Könyvtár pedagógia 

 

A könyvtár pedagógiai programja tartalmazza az iskolai könyvtár nevelő-oktató 

munkában betöltött szerepét. 

 

11.1. Az iskola könyvtár pedagógiai alapelvei: 

• személyiségfejlesztés: önművelésre, könyvtárhasználatra nevelés, olvasóvá 

nevelés, modern információhordozók használata, 

• információszerzés tudása: a dokumentumok használatához szükséges tudás 

elsajátítása, a modern információhordozók használata „felkészítés az 

információs társadalom igényeinek fogadására”. 

 

11.2. Pedagógiai szempontok: 

• kiscsoportos foglalkozások,  

• osztályszinten csoportmunka alkalmazása, 

• gyakorlatiasság. 

 

11.3. Önálló ismeretszerzésre, könyvtárhasználatra nevelés szervezett formái: 

• könyvtárhasználati szakórák, 

• napközis könyvtári foglalkozások, 

• osztályfőnöki órákon könyvtári foglalkozások, 

• szakórákon könyvtári foglalkozások. 

 

11.4. Szociális hátrányok kompenzálásának lehetőségei: 

• ingyenes könyvtári szolgáltatások, 

• hátrányos helyzetű tanulók tartós tankönyvekkel való ellátása. 
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12. IKT eszközök és módszerek alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában 

 

Az iskola alapfeladatának ellátása érdekében, valamennyi tanítási, tanulási területen 

tervezi, alkalmazza azokat a módszertani, technikai lehetőségeket, amelyek elősegítik az IKT 

eszközök és módszerek alkalmazását. Ennek eredményeként az IKT-val támogatott oktatási-

nevelési módszerek hozzájárulnak: 

• az oktatás hatékonyságának növeléséhez, 

• a kompetencia alapú oktatás támogatásához, 

• a hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek integratív oktatásának 

támogatásához, 

• a tanulók egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat megvalósításához, 

• az élethosszig tartó tanulásra való felkészítéséhez, 

• a decentralizált, helyhez nem kötött, tanulási folyamat támogatásához. 

 

Ennek érdekében, folyamatosan fejlesztjük és a teljes oktatási-nevelési rendszerünkben 

alkalmazzuk azokat az IKT eszközöket, amelyek elősegítik, biztosítják a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célok, tevékenységi területek eredményesebb megvalósítását. 

 

Az iskola elfogadott Informatikai stratégiáját a Pedagógiai Program 4. számú melléklete 

tartalmazza. 
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13. A pedagógia program végrehajtásához szükséges nevelő és oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

 

13.1. A nevelő, oktató munkát segítő eszközök, felszerelések 

 A 2009/10-es tanévtől kezdődően a ROP-os és TÁMOP-os pályázatnak 

köszönhetően iskolánk rendelkezik a kötelezően előírt eszközökkel és 

felszerelésekkel. 2010 őszétől 8 tanteremben digitális tábla (a hozzá tartozó 

eszközökkel együtt) szolgálja a kompetenciaalapú oktatást. Az informatika terem 

eszköztára is megújul, 20 új gép áll rendelkezésünkre. 

 A 2010/11-es tanévtől iskolánk rendelkezik a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

7. számú mellékletében felsorolt eszközökkel.  

 

13.2. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges eszközök 

A törvényi előírásoknak megfelelően (Ktv. 121.§(1) 28) iskolánk rendelkezik az 

SNI tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges feltételekkel: 

• a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 

gyógypedagógussal, 

• speciális tantervvel, tankönyvekkel és segédletekkel. 

 

13.3. Az integrációs neveléshez szükséges eszközök 

A törvényi előírásoknak megfelelően (Ktv. 121.§(1) 28) iskolánk rendelkezik az 

integrált iskolai neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételekkel: 

• a szakértői bizottság által meghatározott foglalkozásokhoz szükséges 

szakirányú végzettségű gyógypedagógussal, 

• speciális tantervvel és tankönyvekkel, 

• speciális technikai eszközökkel. 

 

13.4. Hiány az intézményben 

• Tornaterem: 

� 10 éve rendszeresen pályázunk tornaterem építésre – ez 

ideig sikertelenül, a következő évek feladata ennek pótlása. 
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 III. Helyi tanterv 
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1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható 

tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a 

követelmények  

 
1.1 Tantervek 

 Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján 

folyik az oktatás: 

• HK2003 = a 2003 szeptemberétől – a tanulók kötelező óraszámának csökkenése 

miatt módosított 2001-ben bevezetett helyi tanterv, 

• H2004 = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az OM 

által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004. szeptemberétől 

érvényes helyi tanterv, 

• HT2009 = a TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó kompetencialapú 

oktatás helyi tanterve A 2. o. szövegértés, 5. o. matematika, 

• HT2009 = a TÁMOP 3.1.4. pályázati projekthez kapcsolódó kompetenciaalapú 

oktatás helyi tanterve B 5. o. és 7. o. történelem, 6. o. természetismeret, 

• KOMP = kompetenciaalapú oktatás felmenő rendszere – szövegértés, 

• KOMP = kompetenciaalapú oktatás felmenő rendszere – matematika, 
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Tanév 

Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

2007 -

2008. 

H2004 H2004 H2004 H2004 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 

2008 -

2009.  

H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 HK2003 HK2003 HK2003 

2009 – 

2010.  

H2004 H2004 
HT2009 
 

H2004 H2004 H2004 
HT2009 
HT2009 

H2004 
HT2009 

HK2003 
HT2009 

HK2003 

2010 – 

2011.  

H2004 H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
 

H2004 H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
HT2009 

H2004 
HT2009 

HK2003 
HT2009 

2011 – 

2012. 

H2004 H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
HT2009 

H2004 
HT2009 

2012 – 

2013. 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
HT2009 

2013 – 

2014. 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

2014 – 

2015. 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

2015 – 

2016.  

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
KOMP 
KOMP 

H2004 
HT2009 
KOMP 
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1.2 Óratervek 

Óratervek (kötelező) 
Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 4 4 3,5 3,5 
Történelem     2 2 2 2 
Idegen nyelv    3 3 3 3 3 
Matematika 4,5 4,5 4 3 4 3 3 3 
Informatika    1 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 2     
Természetismeret és egészségtan     2 2   
Fizika       1,5 1,5 
Biológia       1,5 1,5 
Kémia       1,5 1,5 
Földrajz      1 1,5 1,5 
Ének-zene 1 1 1,5 1 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 
Mozgókép és média ismeret        0,5 
Technika 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
Testnevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 
Osztályfőnöki     1 1 1 1 
Etika       0,5 0,5 
Kötelező tanítási órák összesen 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Óratervek (választható)  

Tantárgy Össz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Idegen nyelv 7 óra 0,5 0,5 2  1 1 1 1 
Második idegen nyelv 8 óra     2 2 2 2 
Dráma 2 óra 0,5 0,5 0,5 0,5     
Életmentés 1 óra       0,5 0,5 
Informatika 1,5 óra 0,5 0,5 0,5      
Matematika 4 óra    1  1 1 1 
Magyar nyelv és irodalom 1 óra       0,5 0,5 
Hon- és népismeret 0,5 óra      0,5   
Rajz és vizuális kultúra 1 óra     0,5  0,5  
Egészségtan 1 óra     0,5 0,5   
Állampolgári ismeretek 0,5 óra        0,5 
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Óraterv a törvény szerint 

évfolyam 
heti kötelező 

(TV.52§(3) bek.) 

heti választható 
(Tv.52.§(7)bek. 

+124.§24.p.) 

egyéni 
foglalk.**(Tv.52.§(11)be

k.c.pont)   8 % 
összesen 

1. 20 2 1,6 23,6 
2. 20 2 1,6 23,6 
3. 20 2 1,6 23,6 
4. 22,5 2,25 1,8 26,55 
5. 22,5 5,6 1,8 29,9 
6. 22,5 5,6 1,8 29,9 
7. 25 6,5 2 33,5 
8. 25 6,5 2 33,5 

+ 2% 224,15 
  
  

 

1.3.  A nevelőtestület döntése értelmében az Oktatási Minisztérium által kiadott 

kerettantervet alkalmazzuk Helyi tantervként. Az iskola helyi tantervében a kötelező 

tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei megegyeznek 

az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tanagyaggal és 

követelményekkel az alábbiakban megfogalmazott eltérésekkel: 

1.3.1. Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását 

választhatják. A 2010/2011-es tanévtől idegen nyelv oktatása indul 1. osztálytól 

felmenő rendszerben, valamint 5. osztálytól bevezetésre kerül a 2. idegen nyelv 

szintén felmenő rendszerben a választható órák terhére: 

• az 1. és 2. osztályokban heti 0,5 órában, 3. osztályban heti 2 órában a 

választható tanítási órák keretében idegen nyelv tanítását biztosítjuk 

tanulóinknak, 

• 5-8. osztályig emelt óraszámban nyelvoktatást biztosítunk, a kötelező 

óraszámot heti 1 órával növeljük meg a választható órakeretből, 

• 3-8. osztályig csoportbontást biztosítunk: 

� 1 osztály esetén 2 csoport indítható, 

� 2 osztály esetén 3 csoport indítható, 

A csoportbontás feltétele: a csoportlétszám haladja meg az évfolyam 

létszámának 40 %-át. 
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1.3.2. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon 

tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg: 

• 7. és 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyét, 

• 4. 6. 7. 8. évfolyamon a matematika tantárgyét, 

• 6. évfolyamon a történelem tantárgyét a hon- és népismeret modul 

oktatása céljából, 

• 5. 7. évfolyamon a rajz és vizuális kultúra tantárgyét, 

• 8. évfolyamon a történelem tantárgyét állampolgári ismeretek oktatása 

céljából, 

• 5. 6. évfolyamon a természetismeret tantárgyét az egészségtan oktatása 

céljából. 

E tantárgyak óraszámának növelésével célunk a képességfejlesztés és az 

ismeretek gyakoroltatása. 

1.3.3. Iskolánk a választható tanítási órákon 1-4. évfolyamon dráma, 1-3. évfolyamon 

informatika, 7-8. évfolyamon életmentés oktatást biztosít. 

1.3.4. 1. évfolyamtól 4. évfolyamig a 3. testnevelésóra keretében néptánc oktatást 

biztosítunk /felmenő rendszerben/. 

1.3.5. A csoportbontás gyakorlata: 

• csoportbontást alkalmazunk magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyak keretében, amennyiben az osztálylétszám eléri 

vagy meghaladja a törvényileg meghatározott átlaglétszámot, 

• további csoportbontást alkalmazunk informatika, technika, testnevelés és 

életmentés tantárgyakból, amennyiben az osztályok magas létszáma ezt 

indokolja és a választható órák órakerete ezt lehetővé teszi. 

A csoportbontásnak a szükségességét indokolja a kompetenciaalapú oktatás, 

valamint a differenciált képességfejlesztés sikeres és eredményes 

megvalósítása. 

  

 Az egyes tantárgyak tananyagát, fejlesztési feladatait és követelményeit a 

tantárgyak helyi tanterve tartalmazza, amit a pedagógiai program szerves részeként 

kezelünk. 
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1.4. A nem szakrendszerű oktatás 

1.4.1. Az oktatás célja 

A nem szakrendszerű oktatás célja a kulcskompetenciák és alapkészségek 

komplex fejlesztése az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet 

megkönnyítése érdekében. Kiemelt feladatunk tanulóink anyanyelvi 

kommunikációs és matematikai kompetenciáinak a fejlesztése. Mindezek mellett 

hangsúlyt fektetünk a tantárgy független kompetenciák alakítására is: fejlesztjük 

tanulóink problémamegoldó gondolkodását, együttműködési készségét, 

kreativitását és motivációját. 

1.4.2. A megvalósítás módja 

A nem szakrendszerű oktatást a kötelező óraszám 20%-ában, azaz heti 4,5 

órában valósítjuk meg. Az időkeretet tömbösítjük heti 1 napra. A fejlesztés 

megkezdése előtt diagnosztikus méréssel feltárjuk, hogy tanulóink milyen 

feltételekkel kezdik az alapozó szakaszt, melyek azok a területek, ahol 

lemaradtak és mely területen kiemelkedőek. Feladatunk, hogy változatos 

pedagógiai módszereket alkalmazva, differenciált foglalkoztatással kezeljük a 

tanulók eltérő fejlettségi szintjét. A 2010-2011-es tanévben kimenő rendszerben 

a 6. évfolyamon valósítjuk meg. 

 

 

Tantárgy 6. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

Matematika 1 óra 

Technika 1 óra 

Történelem 0,5 óra 

Osztályfőnöki 0,5 óra 

Szabadon választott 
tantárgyak 

0,5 óra 

Heti 4,5 óra  

Összes órák 20%-a  
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1.4.3. A nem szakrendszerű oktatás követelményei 6. évfolyam végéig a 2010/2011-

es tanévben 

Anyanyelvi kommunikáció: Tudjanak érthetően, hangosan olvasni. Sem a 

hangos, sem a néma olvasás ne okozzon megértési problémát. Legyenek képesek 

tetszőleges szövegek értelmezésére, tagolására, fontosabb gondolatok 

kiemelésére, összefoglalására. Jártasságot szerezzenek a vázlatkészítésben. 

Tudjanak az olvasott szövegről néhány mondatos szóbeli és írásbeli véleményt 

megfogalmazni. Legyenek képesek rövidebb szövegeket alkotni különböző 

szövegtípusokban és műfajokban (leírás, elbeszélés, jellemzés). 

Íráskészség: Az alsó tagozaton használt rajzoló íráskészséget a felső tagozat 

tanulási igényeinek megfelelő kiírt íráskészséggé kell fejleszteni. Célunk az 

írástechnika továbbfejlesztésével a rendezett írásmód begyakorlása. Legyenek 

képesek a nyelvtani helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására az 

írásbeli szövegalkotás során. 

Matematikai készség: Tudjanak egész számokat összeadni, kivonni, egész 

számmal szorozni és osztani. Képesek legyenek állítások megfogalmazására 

halmazokról. Biztosan tudjanak számokat ábrázolni számegyenesen és erről 

leolvasni. Képesek legyenek az ismeretek alkalmazására, életszerű logikai 

feladatok értelmezésére és megoldására, egyszerű kronológiai számítások 

elvégzésére. 
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1.5. A kompetenciaalapú oktatás bevezetése 

 Az iskolai élet minden szintjén közel másfél évtizede észlelhető, hogy valami nincs 

rendben, változásra van szükség. Tanulóink tanulás iránti motivációja az életkor 

növekedésével arányosan romlik. Iskolánkban évről évre egyre több a tanulási kudarccal 

küzdő tanulók száma, akiknek sikertelensége visszavezethető az alapkészségek terén 

mutatkozó hiányosságokra. Iskolánkban együtt, integrálva neveljük a különböző 

érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú gyermekeket. Ilyen feltételek mellett az oktatás-nevelés 

hagyományos módon már nem lehetséges. 

 A kompetenciaalapú fejlesztési stratégiában a tanár szerepe jelentősen megváltozik. 

Feladata nem elsődlegesen az ismeretközvetítés, hanem a tanulásirányítás, a tanulói 

képességek tudatos fejlesztése. Ez a tanári szerep sokkal összetettebb, időigényesebb 

tevékenység. A kompetenciafejlesztés tudatosan egymásra épített, a tanulók egyéni, 

aktuális állapotához igazított fejlesztő tevékenységek sorozatát jelenti. Mik is azok a 

kompetenciák? Olyan ismeretek és képességek összessége, melyekre kellő attitűddel 

párosulva minden egyénnek szüksége van a személyes boldogulásához, az aktív 

állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a munkához. 

 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) finanszírozási hátterét az 

Európai Szociális Alap és egyéb hazai források képezik. A programnak a közoktatásra 

vonatkozó programeleme: „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek”. A 

cél, hogy növekedjen az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint, hogy 

mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. 

 A 2009/2010-es tanévtől intézményünk a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításában 

tevékenykedik, s fokozatosan megteremti a kompetenciaalapú oktatás általánossá 

tételének a feltételeit. Célunk ezzel az, hogy kialakítsuk tanulóinkban a használható tudás 

elsajátításához szükséges alapkészségeket, melyek elősegítik a tanuláshoz szükséges 

pozitív attitűd kialakulását. 

 Pedagógusaink a képzések során felkészültek az iskola oktatási-nevelési és 

módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális 

eszközök alkalmazására az iskolai élet minden területén. 
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A következő kulcskompetenciák fejlesztését tartjuk célunknak: 

Kompetencia terület Jellemző tartalmak Fejlesztési feladatok Színterek 

Anyanyelvi 

Gondolatok, érzések, 
vélemények 
kifejezése 
Hatékony szóbeli és 
írásbeli 
kommunikáció 
Helyes és kreatív 
nyelvhasználat 

Szókincs 
Kommunikáció 
szóban és írásban 
Információfeldolgozás 

Magyar nyelv és 
irodalom órák, az 
iskolai élet 
minden területe 

Idegen nyelvi 

Az anyanyelvi 
készségekhez 
hasonlóan  a tanult élő 
idegen nyelveken 

Szókincs 
Funkcionális nyelvtan 
Szóbeliség 

Idegen nyelvi órák 

Matematikai 

Ismeretek, folyamatok 
és a tevékenységek 
közötti viszony 
felismerése 
Képletek, modellek, 
struktúrák, grafikonok 
/ táblázatok 
használata 
Problémamegoldó 
gondolkodás 

Alapműveletek 
Mértékegységek 
Problémamegoldás 
Bizonyítás 

Matematika, 
fizika, kémia órák 

Természettudományos 

Magyarázatok, 
előrejelzések a 
természet 
jelenségeiről 
Kölcsönhatások, 
folyamatok 
értelmezése 
Átgondolt 
következtetés és 
cselekvés 
Az emberi 
tevékenység 

Gyakorlatias 
ismeretek 
Tudásalkalmazás 
Ember és természet 
kölcsönhatása 

Természetismeret, 
biológia, kémia, 
fizika, földrajz 
órák, erdei iskola, 
tanulmányi 
kirándulások 

Digitális 

Az információs 
technológiai eszközök 
magabiztos és kritikus 
használata 
Információ 
felismerése, 
visszakeresése, 
értékelése, tárolása, 
előállítása, 
bemutatása és cseréje 
Kommunikáció és 
együttműködés az 
interneten keresztül 

Számítógépes 
alkalmazások 
Elektronikus média 
használat 
Információkeresés 

Informatika órák 
Könyvtárhasználat 
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Önálló tanulás 

Kitartó tanulás 
Jó szervezés – az 
idővel és az 
információval való 
hatékony gazdálkodás 
Egyéni szükségletek 
és lehetőségek 
felismerése 
Motiváció és a 
magabiztosság 

Tanulási stratégiák 
Informatika 
alkalmazása 
Önálló 
ismeretfeldolgozás 

Minden 
tantárgynál, 
napközi, 
tanulószoba 

Szociális és 
állampolgári 

Személyes, 
értékorientációs, 
interperszonális, és 
interkulturális tudás 
Harmonikus életvitel 
és a közösségi 
beilleszkedés 
képessége 
A közjó iránti 
elkötelezettség és 
tevékenység 
Konfliktusok 
megoldása 
A közügyekben való 
aktív részvétel 

Normatudat 
Magatartási szabályok 
ismerete 

Osztályfőnöki 
órák, az iskolai 
élet minden 
területe 

Kezdeményező és 
vállalkozói 

A tágabb környezet 
megismerése, és a 
lehetőségek 
megragadása 
Kreativitás, az újításra 
való beállítódás és 
kockázatvállalás 
Célkitűzések 
megfogalmazása, 
tervek készítése 
Gazdasági 
tevékenységekhez 
szükséges ismeretek 

A pénz világában való 
tájékozódás 

Osztályfőnöki óra, 
technikai óra 

Esztétikai-művészeti 

Az esztétikai 
megismerés 
képessége 
Elképzelések, 
élmények és érzések 
kreatív kifejezése 
Az irodalom, zene, 
tánc, dráma, bábjáték, 
vizuális művészetek, 
építészet, média, mint 
kifejező eszközök 
használata 

Művészi önkifejezés 
Kulturális sokféleség 
megismerése 

Vizuális kultúra, 
társastánc és 
dráma órák 
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Iskolánk eredményességét az alább felsorolt mutatókkal és a hozzájuk rendelt 

sikerkritériumokkal mérjük: 

• az országos kompetenciamérés eredménye 4. 6. 8. évfolyamokon – az országos 

kompetenciamérés eredményei az országos átlagot érje el és a mérés legalsó 

sávjába ne kerüljön tanuló, 

• az iskola belső mérései /az SNI és BTM tanulók mérése differenciált 

feladatlapokon történjen/:  

� szövegértésből a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül minden 

évfolyamon tanév végén – belső mérések eredményei minimum közepes 

átlagúak legyenek, 

� szöveges feladatokból a matematika tantárgy keretein belül minden 

évfolyamon tanév végén – belső mérések eredményei minimum közepes 

átlagúak legyenek, 

� a természettudományos tantárgyakban /kémia, fizika/ a feladatok 

megoldásának vizsgálata /beleértve a szövegértést is/ az e célra szerkesztett 

feladatlapokkal végzett mérés 7. és 8. évfolyamokon – az átlag öt év alatt 

3%-kal javuljon, 

• a többlépcsős feladat megoldási készség a tanárok értékelése alapján javuljon 

minden tantárgy esetén, 

• a továbbtanulás mutatói – a 8. osztályos tanulóinál érjük el, hogy legalább 90%-uk 

a középiskolai jelentkezéskor az első helyen nyerjen felvételt – a középiskolák 

visszajelzései alapján csökkenjen a tanulók tantárgyi rontási aránya, a 

munkaközösségek végezzenek ilyen jellegű vizsgálódásokat és készítsenek 

kimutatásokat, 

• a magasabb évfolyamba lépés mutatója – bukások száma csökkenjen 3% alá, 

• idegen nyelvi kompetencia mutatója – a 8. osztály végére a legjobb idegen nyelvi 

képességekkel rendelkező tanulók közül lehetőleg 3 szerezzen alapfokú 

nyelvvizsgát. 
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Az eredményes kompetenciaalapú oktatás megvalósításához új módszerekre, 

technikákra van szükség. Ezen új módszerek megismerésére, kidolgozására, 

alkalmazására került sor a 2009/2010-es tanévben a TÁMOP megvalósítása során. Ezek 

beépülnek iskolánk életébe, s a további tanévek során is ebben a szellemben 

tevékenykedünk. 

Tanévenként az iskola munkaterve határozza meg, hogy egyes módszerek, technikák, 

szervezési formák mely osztályokban, mely tantárgyak keretében és milyen tanórán kívüli 

tevékenységek során valósulnak meg. 

 

Tanulásszervezési eljárások: 

 

a) Műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül: A 2009/2010-es tanévtől 

kezdődően minden tanévben megvalósítjuk legalább egy műveltségterület tantárgyi 

bontás nélküli oktatását legalább egy tanulócsoport keretében. Ezen 

műveltségterületen belül egy osztályzatot /érdemjegyet/ kapnak a tanulók a félévi 

ill. év végi értékeléskor. 

 

b) Moduláris oktatás megvalósítása a 2009/2010-es tanévtől kezdődően legalább egy 

osztály és ezen belül egy tantárgy keretében – az ezt követő tanévek során is. Az 

oktatási programok elemi egységekből (modulokból) felépülő jellege lehetővé teszi 

az egységek többféle csoportosítását, az alkalmazás flexibilitását, vagyis a sorrend 

és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi 

igényekhez. 

 

c) Három hetet meghaladó projekt megvalósítása – tanévenként legalább kettő 

alkalommal. A projekt olyan tanulásszervezési eljárás, melynek középpontjában 

valamilyen probléma megoldása áll, és a hangsúly az ismeretek megszerzésének 

folyamatán van. A projekt végére pedig egy produktum készül. A projektmódszer 

nagyfokú szabadságot biztosít a tanulók számára a célok kiválasztásától, a 

tervezéstől a végrehajtáson át a tevékenység értékeléséig. A projektmódszer sokféle 

készség fejlesztését teszi lehetővé: ismeretek integrálása, demokratikus készségek, 

kapcsolatok kialakítása, önismeret, esztétikai készségek, stb. 
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d) Témahét megvalósítására is sor kerül a TÁMOP keretein belül – először a 

2009/2010-es tanévben – majd azt követően tanévenként legalább kettő 

alkalommal. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy iskolánk egyre több évfolyama, 

vagy akár minden tanulója egy adott időpontban egy közös cél érdekében 

tevékenykedjen. Ez a forma a tananyag elsajátításának egy komplex formája, 

amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb 

időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, 

változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével 

dolgozzák fel. 

 

e) A 2009/2010-es tanévtől bevezetésre kerül egy tanulócsoportban a „szövegértés-

szövegalkotás” kulcskompetencia területen a teljes tanórai lefedettséget biztosító 

oktatási programcsomag – ezt követően minden tanévben legalább egy 

tanulócsoportban alkalmazzuk ezt a programot. 

 

f) A matematika kulcskompetencia területén – legalább egy tanulócsoportban – 

teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag 

kerül bevezetésre a 2009/2010-es tanévben, majd annak alkalmazása folytatódik a 

következő tanévekben. 

 

g) A szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag 

bevezetése és alkalmazása „Életpálya-építés-környezeti kulcskompetencia 

területén” címmel a napközi otthonban a 2009/2010-es tanévtől, majd a program 

folytatása a következő tanévekben.  

 

h) Tanévenként legalább egy alkalommal sort kerítünk arra, hogy lehetőleg teljes 

tantestületi körben, vagy csoportos formában ellátogassunk más intézménybe jó 

gyakorlat átvétele céljából. A 2010/2011-es tanévben átvett jó gyakorlatok: 

• „Kitágul a világ” – kompetenciafejlesztés IKT eszközök oktatási célú 

alkalmazásával, 

• „Játék a varázslat” – drámajátékok a kompetenciafejlesztés szolgálatában, 

• Tehetségigéret mérés és gondozás. 
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1.5.1. A TÁMOP 3.1.4. számú „Kompetenciaalapú nevelés és oktatás 

elterjesztése Vépen” című pályázat elnyert támogatása keretében – a vállalt 

kötelezettségünknek megfelelően – a kompetenciaalapú oktatás felmenő 

rendszerben történő megvalósítása szerepel a programunkban. A pedagógusok a 

pályázat képzései, valamint folyamatos önképzés segítségével felkészültek, 

illetve felkészülnek az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának 

fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális technika 

alkalmazására az iskola életének minden területén. Törekednek az új típusú 

tartalmakat és eljárásokat napi munkájuk során eredményesen alkalmazni. 

 

1.5.2. Eltérések a helyi tantervtől a TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatáshoz 

kapcsolódóan: 

• Magyar nyelv és irodalom tantárgyban 2. osztályban a szövegértés-

szövegalkotás kompetenciaterületre kidolgozott „A” programcsomagját 

alkalmazzuk a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben. 

• Matematika tantárgyban 5. osztályban a matematikai kompetenciaterületre 

kidolgozott „A” programcsomagját alkalmazzuk a 2009/10-es tanévtől felmenő 

rendszerben. 

• A történelem tantárgyban 5. osztályban és 7. osztályban a szövegértés-

szövegalkotás kompetenciaterültre kidolgozott programcsomag „B” modulját 

alkalmazzuk a 2009/10-es tanévtől felmenő rendszerben. 

• A természetismeret /földrajz/ tantárgyban 6. osztályban a szövegértés-

szövegalkotás kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag „B” modulját 

alkalmazzuk a 2009/10-es tanévtől felmenő rendszerben. 

• A magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret 

tantárgyak mikro tanterve 5. 6. 7. osztályban az IKT kompetenciaterületekhez 

kapcsolódó tevékenységeket is tartalmazza a 2009/10-es tanévtől felmenő 

rendszerben. 
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1.5.3. Kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása felmenő rendszerben a 

2009/2010-es tanévtől kezdődően az alábbiak szerint történik: 

 

  A = teljes lefedettség 

  B = részleges lefedettség 

 

Programcsomag 
neve 

Osztály 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 Szövegértés-

szövegalkotás 

Magyar 

A 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

Matematika 

A 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Történelem 

B 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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Természetismeret 

B 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

1.6. Esélyegyenlőség és differenciálás 

 

Az 1993. évi LXXIX: törvény a közoktatásról, már a bevezető részben kiemeli az 

esélyegyenlőség fontosságát. Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket 

rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 

• Intézményünk a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban 

meghatározott esetben és formában-írásban közli a tanulóval, ill. szüleivel. 

• Iskolánk rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel, melynek 

fő céljai a következők: 

� minden gyermek számára biztosított legyen az oktatási 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés, 

� előtérbe kerüljön a képességfejlesztés és a kompetencia alapú 

képzés, 

� az infrastrukturális fejlesztések járuljanak hozzá az oktatás 

eredményességéhez és hatékonyságának javításához. 

 

Az esélyegyenlőség területén iskolánk a következő konkrét intézkedéseket végzi 

évente: 

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pontos felmérése. A szülői 

nyilatkozattétel érdekében már az óvodai, ill. iskolai szülői értekezleten megfelelő 

tájékoztatást kell adni a szülőknek. 

• A párhuzamos osztályok esetén a HHH-s tanulók aránya nem haladhatja meg a 

25%-ot! 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
72 

 

• Csoportok, osztályok szervezésénél fontos alapelv az esélyegyenlőség figyelembe 

vétele. 

• Továbbtanulási mutatók javítása érdekében a pályaorientáció erősítése, 

együttműködés a középfokú iskolákkal, Munkaügyi Központtal. 

• Évente pályázni kell a HHH-s helyzetű tanulók integrációs felkészítésére. 

• A nevelőtestület módszertani továbbképzésével (elsősorban helyi!) korszerű 

pedagógiai módszer és eszköztár kialakítása. 

• Az új fejlesztő szoba adta lehetőségek kihasználása. Tanulóbarát környezet 

kialakítása, a tanulók fejlődésének nyomon követése. 

• Tovább kell folytatni a tanulók mentorálását. 

• A magántanulói státusz tovább csökkentése. Csak indokolt és a tanuló javát 

szolgáló esetben legyen lehetséges. (Állandó kapcsolattartás a Gyermekjóléti 

Szolgálattal) 

• Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel. A programok megismertetése, 

népszerűsítése az érintett tanulók és szüleik körében. Lehetőségek felmérése. 

• Az iskola tanulólétszámának emelése – minél kevesebb 6-14 éves helybéli tanuló 

ingázzon a szomszédos Szombathelyre. Program készült az „óvoda-iskola” 

átmenet kérdésére. Ezt a tervet évente maradéktalanul végre kell hajtani. 

Felelősök: A leendő első osztályos osztályfőnökök, munkaközösségvezető 

• Kulcskompetenciák fejlesztése a NAT alapján 

Ennek érdekében: 

� új oktatásszervezési eljárások, 

� kooperatív együttműködés, 

� egyéni-páros, 

� differenciált munka, 

� projektek, 

� nem szakrendszerű oktatás, 

� IKT bevonása a tanulásba, 

� jó gyakorlat átadása. 

• Pályázatok benyújtása, 

• Esélyegyenlőségi Fórum működtetése, 

Tagjai: 

� intézményvezető, 
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� fenntartó képviselői, 

� gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, 

� tanulók, szülők képviselői. 

Amennyiben a fórum az éves felülvizsgálat során kideríti, hogy a célokat nem 

sikerül teljesíteni, javaslatot tehet a tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére. 

 

Differenciálás 
 

Az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása erősíti a kompetencia alapú 

oktatást. Ennek egyik legfontosabb eleme az egyéni képességekhez igazodó 

differenciálás. 

A differenciálás területén az adaptív oktatás- és tanulásszervezés megelőző 

jellegű. Nem annyira az a lényeges, hogy segítsünk a diákoknak felzárkózni, hanem 

sokkal inkább az, hogy lehetővé tegyük számukra a képességüknek, 

érdeklődésüknek és tanulási tempójuknak megfelelő fejlődést, tanulást. Így nem 

alakulnak ki problematikus tanítási helyzetek, mivel olyan ismeretelsajátítási 

módokat biztosítunk a gyerekeknek, amelyekben valóban önmaguk lehetnek. A 

következő táblázat összefoglalja, hogy néhány lényeges szempont alapján az 

adaptív tanulásszervezés miben különbözik a hagyományos differenciálásra 

irányuló módszerektől. 

 

 A hátránykompenzáló 
differenciálás eszközei 

Adaptív oktatásszervezés 

Ahogyan a különbségekhez 
viszonyul: 

Igyekszik azokat felderíteni 
és csökkenteni. 

Természetesnek veszi. 

Célok: 
A minimumkövetelmények 

teljesítése. 
Minden tanuló 

teljesítményének növelése. 
Célcsoport: Rosszul teljesítő gyermekek. Minden gyermek. 

Mire koncentrál: 
Lemaradó gyermekek 

igényei. 
Minden gyermek 

szükséglete. 
Attitűd a különbségekkel 

szemben: 
Negatív. Pozitív. 
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Adaptivitás az iskolában 

Az adaptív tanulásszervezés a tanulók közötti különbségeket elfogadja, és három 

alapvető szükségletre összpontosít. Arra, hogy minden gyerek: 

• tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá /kapcsolat/, 

• legyen képes megtenni valamit, hihessen magában /kompetencia/, 

• legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit /autonómia/. 
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2. Az alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket 

/tankönyv, munkafüzet, térkép stb./ használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az 

oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított, így szerepel a Minisztérium által 

kiadott tankönyvjegyzékbe. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb 

eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. Új taneszközök bevezetése évfolyamonként felmenő rendszerben történik, 4 

évente felülbíráljuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

2.1 A taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

• a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, a kompetenciaalapú oktatás 

követelményeinek,  

• tartalmában, információiban, nyelvezetében, feladatrendszerében, ábravilágában, a 

feldolgozás mélységében igazodjon a tanuló életkori sajátosságaihoz, 

• tananyagának elrendezése legyen logikus és szemléletes, 

• adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra: a tehetséggondozást és a 

felzárkóztatást egyaránt szolgálja, 

• legyen alkalmas a tanult ismeretek megértésére, gyakorlására és alkalmazására, 

tartalmazzon gondolkodtató és változatos feladatokat, 

• legyen alkalmas a tanulók munkájának irányítására, önellenőrzés képességének 

fejlesztésére, 

• a tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép és tartós kivitelű, 

• a taneszközök használatában állandóságra törekszünk, előnybe részesítjük a több 

tanéven keresztül használható taneszközöket, 

• a tankönyvekhez lehetőség szerint tartozzon feladatlap a tanuló önálló 

munkáltatására, a tudása ellenőrzésére, 

• az ára legyen mérsékelt, 

• a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók speciális értelmi képességeinek megfelelő 

tankönyv és taneszköz ellátásban részesülnek, 
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• a kompetenciaalapú oktatás megvalósítását szolgáló taneszközöket, digitális 

tananyagokat a TÁMOP 3.1.4. pályázati forrásból biztosítottuk, további 

bővítésükre a könyvtári keretből nyílik lehetőség. 

2.2 A tankönyvek ingyenes igénybevételének biztosítási lehetőségei 

2.2.1 Törvényi háttér: 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki a 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) 

bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt 

nyújt be, mert a jogszabályban meghatározott feltételek erre lehetőséget 

biztosítanak számára: 

• tartósan beteg, 

• fogyatékos, vagy halmozottan fogyatékos, 

• pszichés fejlődési zavarai miatt tanulásban akadályozott, 

• 3- vagy többgyermekes családban él, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

2.2.2 Az ingyenes tankönyvellátás biztosításának rendje: 

• az igénylőlapokat az igazolásokkal együtt a tankönyvfelelős gyűjti össze 

február 15-ig és az adatokat közli az igazgatóval, 

• a normatív támogatás és a tankönyvtár állományának figyelembe vételével 

az igazgató, a tankönyvfelelős és a könyvtáros meghatározza a tartós 

tankönyveket február 20-ig, 

• az ingyenesség biztosítása: 

� könyvtári állományból kölcsönzött új és használt tartós 

könyvekből, 

� a tankönyvfelelős átvételi elismervényt állít ki az ingyenes 

tanulók részére az új tartós tankönyvekről, 

� a könyvtáros tanulónkénti nyilvántartást készít a kiadott új és 

használt tartós tankönyvekről, 

� június 1-15. között a tanuló a könyvtárosnak átadja a tanév 

során használt tartós tankönyveket. 
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3. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

 
3.1 Iskolánk a beiskolázási körzetéből – Vép város és Bozzai társközségből – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A pecöli iskola 2007-ben történt bezárása 

óta minden pecöli és vonzáskörzetéből /Kenéz, Megyehíd/ hozzánk iratkozó 

tanköteles korú gyereket felveszünk iskolánkba. 

 

3.2 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben 

a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig 

tölti be, a szülő kérheti gyermeke felvételét az iskolába. 

 

3.3 A beiratkozás módja: A beiratkozás március 1. és április 30. közötti időszakban, az 

igazgató és a fenntartó által egyeztetett időpontban, az iskola kijelölt helyiségében 

történik. Erről a szülők előzetes tájékoztatást kapnak. Ha olyan tanuló iratkozik az 

iskolánkba, mely más tanterv, más oktatási rendszer /pl.: Romániából/ szerint haladt 

korábban, akkor automatikusan korosztályának megfelelő évfolyamra iratkozhat, az 

iskola adaptációs programmal segíti őt, hogy a követelményeknek megfeleljen. Ez a 

tanuló az értékelésben haladékot kap, a lemaradás mértékétől függően. Ennek 

időtartamát a szaktanár határozza meg. 

 

3.4 Az 1. évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

• a szülő személyi igazolványát, 

• a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, 

• a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményt /ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta/, 

• a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, 

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
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3.5 A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

• a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

• a szülő személyi igazolványát, 

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

3.6 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

 

3.7 Magántanulói státusz 

• Magántanulói státuszba helyezzük azon tanulókat, akiknél: 

� tartós betegségük miatt, orvosi javaslatra indokoltnak látjuk, 

� szülő kérése indokolt /ugyanis kérelme iskola és a tanuló együttes 

érdekét képviseli. / kt.7§ (1.), 

� szakértői vélemény alapján. 

• Magántanulóink számára a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: 

� év elején biztosítjuk a szükséges tankönyveket, 

� év elején kijelöljük számukra a kötelezően megtanulandó 

tanagyagokat, elvárt követelményeket, 

� havonta konzultációs, felkészítő foglalkozást tartunk számukra – 

szaktanárok bevonásával, 

� félévkor beszámolási lehetőséget szervezünk – szaktanárok 

közreműködésével, 

� év végén osztályozó vizsgát szervezünk – szaktanárok 

közreműködésével, 

� magántanulóink szüleivel tartjuk a kapcsolatot, esetenként szülői 

értekezletet szervezünk számukra, 

� beszámolóknál, vizsgáknál írásbeli értesítőt küldünk a szülőknek, 

� indokolt esetben (pl. túlzott túlkorosság) évnyerő osztályozóvizsgát 

engedélyezünk magántanulónk számára. 
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4. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

4.1. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára 

akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben „A 

továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

 

4.2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az év végi értékelésben a tanév során 

szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított szaktanári vélekedés a döntő. 

Az értékelő döntést az osztályozó értekezlet mondja ki. A második-nyolcadik 

évfolyamon minden tantárgyból minimum az „elégséges” év végi osztályzatot 

kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 

4.3. Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon tanév végén bármely tantárgyból szerez elégtelen 

osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát 

tehet. 

 

4.4. A 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát 

kell tennie ha: 

• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól, 

• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

• magántanuló volt. 

 

4.5. Az 1. évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak 

abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 

óránál többet mulasztott.  
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4.6. 1. és 2. osztályban azt a tanulót, akinek fejlődése feltűnően lassú, számolási 

készsége gyenge, stb. szakértői vizsgálatra kell javasolni. 

 

4.7. Iskolán belüli átlépés más osztályba: 

• Az a tanuló, aki az osztályközösséget huzamosabb ideig, többszöri 

figyelmeztetés ellenére bomlasztja, áthelyezhető másik csoportba, vagy 

osztályba. Erről a Diákönkormányzat véleményének kikérése után a 

nevelőtestület dönt. 

• A csoportbontásban oktatott tantárgyaknál az optimális teljesítményre 

képes csoportból a minimum teljesítményre képes csoportba kerülhet a 

tanuló teljesítménye szerint, a nevelő döntése alapján. 

 

4.8. Kilépés – tanulói jogviszony megszűnése: 

• Az iskolai tanulmányok befejezése előtt a szülő átírathatja gyermekét más 

iskolába. Távozásához az iskola hozzájárul és a jogszabály szerinti 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

• A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 

18. életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról indokolt 

esetben a nevelőtestület dönt. A tankötelezettség – a szülő választása 

alapján – magántanulóként is teljesíthető. (KT. 7. § (1.) ) 

 

4.9. A nem szakrendszerű oktatás célja 6. évfolyam végéig a tanulók 

kulcskompetenciáinak fejlesztése egyénre szabottan. A tanuló akkor léphet a 7. 

évfolyamba, ha a nem szakrendszerű oktatás követelményeit is teljesítette. 
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5. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése 

 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái: 

5.1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

5.2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy 

gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben 

tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

5.3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyakból az 1–4. 

évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó 

írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

5.4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv 

/a 2-8. évfolyamon/, matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, 

fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és 

írásban is ellenőrizhetik 

• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak 

 

5.5.A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek 

érdekében egy-egy tantárgy esetében nem csak írásbeli számonkérést 

alkalmazunk, hanem minden tanulónak félévente legalább egyszer kell felelnie 

szóban. 
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5.6. SNI tanulók számonkérése és értékelése: 

• a tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók 

számonkérését, értékelését a gyógypedagógus végzi a készségtárgyak 

kivételével, a készségtárgyak értékelését a szaktanát végzi a 

gyógypedagógus bevonásával, 

• a tanulási zavarral küzdő tanulók számonkérését, értékelését a szaktanár 

végzi a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus bevonásával. 

Számonkérésnél, értékelésnél figyelembe vesszük a szakvéleményben 

foglaltakat. Adott esetben hosszabb időkeretet biztosítunk a tanulók 

számára. Szóbeli és írásbeli számonkérésnél a differenciálás elvét 

alkalmazzuk. 

5.7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a 

különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

• Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második 

évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló 

teljesítményétől függően a következő lehet: 

a) kiválóan teljesített: ha minden tantárgyból kiváló 

eredményt ért el vagy legfeljebb egy készségtárgyból jól 

teljesített, 

b) jól teljesített: ha magyar, matematika, környezetismeret 

tantárgyból jól teljesített, 

c) megfelelően teljesített: ha a tantervi követelmények 

minimumszintjét teljesítette, 

d) felzárkóztatásra szorul: ha már egy tantárgyból a 

minimumszintet nem tudta teljesíteni. 

• A 2. évfolyamon év végén, valamint az 3-8. évfolyamon félévkor és 

év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük. 

 

5.8. Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor a 

tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével 

értékeljük. /Pedagógiai Program 1. számú melléklet/ 
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5.9. A 2. évfolyamon az év végi, az 3-8. évfolyamon a félévi és év végi osztályzatot 

az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi 

munkája alapján kell meghatározni. 

 

5.10. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

  jeles (5), 

  jó (4), 

  közepes (3), 

  elégséges (2), 

  elégtelen (1). 

 

5.11. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból félévente legalább 3 érdemjegyet kell szerezni. A naplóba történő 

bejegyzésnél a következő színeket alkalmazzuk: 

• témazáró dolgozat érdemjegye – piros, 

• szóbeli és írásbeli felelet – kék, 

• gyűjtőmunka, piros pontok, kiselőadás, projekt – zöld. 

 

5.12. Az írásbeli beszámoltatások rendje: 

• a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül 

egy- egy osztállyal legfeljebb egy témazáró dolgozatot, illetve félévi vagy 

év végi felmérő dolgozatot lehet íratni, 

• a diagnosztikus méréseket nem osztályozzuk, 

• az országos méréseket osztályzattal nem értékeljük, 

• a témazáró dolgozat megírásakor hiányzó tanulók – a szaktanár döntése 

alapján -, egy későbbi időpontban adnak számot tudásukról, 

• a tudásszint mérése. 

A tanulók tantárgyi eredményességét a munkaközösségek által 

kidolgozott mérési koncepciónak megfelelően, a munkaközösségek ill. a 

szaktanár döntése alapján végezzük.  

 

5.13. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő 

értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az 
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osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek 

beírását pótolja. 

 

5.14. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 

érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek 

értékelésekor az elért teljesítmény /pontszám/ érdemjegyekre történő átváltását a 

következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-32%: elégtelen (1) 
33-49%: elégséges (2) 
50-74%: közepes (3) 
75-89%: jó (4) 
90-100%: jeles (5) 

5.15. A 2. évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az 3-8. évfolyamon a félévi 

értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért 

eredmények kerülnek minősítésre érdemjeggyel: 

• 2., 3., 4. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 

környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, valamint 4. 

évfolyamon idegen nyelv, 

• 5. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, 

• 6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, természetismeret, földrajz, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés, 

• 7. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, 

technika, testnevelés, életmentés, 

• 8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, 

technika, testnevelés, mozgókép és médiaismeret, életmentés. 

• A moduláris tantárgyak értékelésénél a félévi értesítőbe és az év végi 

bizonyítványba a „részt vett” kifejezés kerül 1-3. évfolyamon angol nyelvből, 

1-4. évfolyamon drámából, 1-5. évfolyamon informatikából, 6. évfolyamon 

hon-és népismeretből, 7. és 8. évfolyamon etikából. Az évfolyam sikeres 

teljesítésének feltétele az ezeken az órákon való részvétel. 
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Az alapozó szakaszban a nem szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulók a 

fejlesztés eredményeiről szöveges értékelést kapnak félévkor és év végén, melyet a 

Pedagógiai Program 3. számú melléklete tartalmazza. A tanulók bizonyítványában és 

törzslapján bejegyezzük: „A nem szakrendszerű oktatásban részt vett”. 

 

5.16. Integrációs értékelés: 

Az integrációs és képesség kibontakoztató programban résztvevő tanulók 

értékelését negyedévente valamint év végén a gyógypedagógus, a 

fejlesztőpedagógus, az osztályfőnök végzi a szaktanárok bevonásával a 

Pedagógiai program 2. számú melléklete felhasználásával. 

 

5.17. Új tanulásszervezési eljárások értékelésének lehetőségei: 

• gyermekek önértékelése szóban vagy kérdőív segítségével /kifejtős és 

feleletválasztós kérdések, diagramon ábrázolás/, 

• csoportok belső értékelése, 

• a munkát közvetlenül irányító tanár szöveges értékelése, 

• a munkákban közvetlenül résztvevő többi tanár kérdőíves felmérése 

/diagram készítése/, 

• projekttermékeket zsűri értékeli /gyermek-felnőtt/, 

• jutalmazás: kiállítás a legjobb munkákból, díjazás /tárgyi vagy mozi, 

színházlátogatás/. 

 

5.18. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 

 

Magatartás 1-8. évfolyam 

 Magatartás Példás /5/ Jó /4/ Változó /3/ Rossz /2/ 

N
or

m
ak

öv
et

és
 

Házirend 
szabályainak 
megtartása 

betartja, arra 
ösztönöz 

betartja részben tartja 
be 

sokat vét ellene 

Élethelyzetnek 
megfelelő 
normák 
ismerete, 
alkalmazása 

ismeri, 
következetesen 
így viselkedik 

ismeri, ennek 
megfelelően 
viselkedik 

ismeri, de nem 
így viselkedik 

viselkedése 
nem felel meg 
a normáknak 

Környezetéhez 
való viszonyulás 

igényes, óvja, 
tesz érte 

óvja rongálja szándékosan 
rongálja 
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T
ár

sa
s 

ka
pc

so
la

ta
 Közösséghez 

való viszonya 
pozitív hatású, 
másokat is erre 
ösztönöz 

pozitív hatású ingadozó negatív, 
bomlasztó 

Munkában való 
részvétele 

aktívan részt 
vesz, 
kezdeményező 

részt vesz, 
irányítással 
kezdeményez 

közömbös, 
nem 
kezdeményez 

érdektelen, 
romboló 

Törődés 
társaival 

gondos, 
segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös 
gátló 

K
ul

tu
rá

lt
 m

ag
at

ar
tá

s 

Viselkedés 
hangnem 

kifogástalan, 
udvarias 
tisztelettudó 

általában nincs 
kifogás 
viselkedése 
ellen 

udvariatlan, 
nyegle 

tiszteletlen, 
durva, 
goromba 

Fegyelmezettség fegyelmezett, 
megbízható 

fegyelmezett, 
ált. megbízható 

fegyelme 
ingadozó 

fegyelmezetlen 

Példamutatás magas fokú, 
ösztönző 

megfelelő nem megfelelő negatív, 
romboló 

Elmarasztalások 
figyelembe 
vétele 

nincs szóbeli 
figyelmeztetés 

nincs írásbeli 
figyelmeztetése 

Van (szaktan. 
napk. vez. 
ofői) 
figyelmeztetője 

Oszt. fő. intő, 
róvó, ig.-i, 
nevelő-testületi 
figyelmeztetés 

 

Szorgalom 1-8. évfolyam 

 Szorgalom példás /5/ jó /4/ változó /3/ hanyag /2/ 

M
ot

iv
ál

ts
ág

a 

Tanulmányi munka igényes figyelmes ingadozó hanyag 
Képességei alapján nagyfokú, 

komoly 
erőfeszítéseket 
tesz 

megfelelő 
mindent 
megtesz 

elmarad 
ingadozó 

messze 
elmarad 

Érdeklődése túlmutat az isk. 
tananyagon, 
képes 
önművelésre 

megmarad az 
iskolai 
tananyag 
keretében 

felületes érdektelen 

T
an

ul
ás

i f
ol

ya
m

at
 s

or
án

 Munkavégzése kitartó, pontos, 
megbízható 

rendszeres rendszer-
telen 

megbízhatatlan 

Kötelességtudata magas fokú megfelelő ingadozó nem törődik a 
kötelességével 

Önállóság szintje önálló, 
önellenőrzése 
rendszeres 

önálló, 
ellenőrzi 
magát 

önállótlan, 
csak 
utasításra 
dolgozik 

önállóan nem 
hajlandó 
munkavégzésre 

 

 

 

 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
87 

 

5.19. A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának elvei és formái 

 

5.19.1. A jutalmazás elvei 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• példamutató magatartást tanúsít, 

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

• vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti, 

• a dicséretet írásba kell foglalni, és a szülő tudomására kell hozni. 

 

5.19.2. A jutalmazás formái 

• az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek 

adhatók: 

� szaktanári dicséret, 

� napközis nevelői dicséret, 

� osztályfőnöki dicséret, 

� igazgatói dicséret, 

� nevelőtestületi dicséret, 

� kiemelkedő művészeti tevékenységért. 

• az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 

végzett tanulók a tanév végén: 

� szaktárgyi teljesítményért, 

� példamutató magatartásért, 

� kiemelkedő szorgalomért, 

� példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők, 

� több tantárgyból kimagasló eredményt elérő tanuló általános 

tantestületi dicséretben részesíthető a nevelőtestület döntése 

alapján /szövegezése: „Kimagasló tanulmányi eredményéért 

általános tantestületi dicséretben részesítjük”, 
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• a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet, az iskola 

érmét és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az 

iskola közössége előtt vehetnek át, 

• az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben 

részesülnek, 

• az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek, 

• a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes 

helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és 

jutalomban lehet részesíteni. 

 

5.19.3. Az elmarasztalás elvei 

   Azt a tanulót, aki: 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

• vagy a házirend előírásait megszegi, 

• vagy igazolatlanul mulaszt, 

• vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, elmarasztalásban 

részesül, 

• az elmarasztalást írásba kell foglalni, és a szülő tudomására kell hozni. 

 

5.19.4. Az elmarasztalás formái: 

• szaktanári figyelmeztetés, 

• napközis nevelői figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki intés, 

• osztályfőnöki megrovás, 

• igazgatói figyelmeztetés, 

• igazgatói intés, 

• igazgatói megrovás, 

• tantestületi figyelmeztetés, 

• tantestületi intés, 
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• tantestületi megrovás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
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6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai  

 
 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés 

erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését és a képességfejlesztést szolgálja. 

 

6.1. A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és 

minőségénél a következőket vesszük figyelembe: 

• a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára 

aránytalanul nagy terhet,  

• vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot, 

• a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, 

• kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi 

feladatokat, 

• SNI tanulók képességüknek megfelelő differenciált házi feladatot kapnak 

írásban, a szóbeli felkészülésükhöz a tananyag súlyozása szükséges. 

 

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig 

ellenőrizzük, a hibákat javíttatjuk. 

 

6.2. A napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és foglalkozás-

vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek: 

• a foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok 

elkészítését és ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást, 

• törekeszünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi 

feladatokat maradéktalanul elvégezzék, 

• ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó 

pedagógus feladata. 
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6.3. A házi feladatok meghatározásának korlátai: 

• az 1-4. évfolyamon a tanulók hétvégére nem kaphatnak kötelezően sem 

szóbeli sem írásbeli házi feladatot, 

• 5-8. évfolyamon hétvégére kevesebb házi feladatot adunk, hogy 

tanulóinknak legyen idejük a pihenésre, kikapcsolódásra 

 

Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak 

szorgalmi feladat adható. 
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7. Alapfokú művészetoktatás 

 

7.1. Bevezető 

 Az alapfokú művészeti iskola létrehozását szinte meghatározta az iskolában folyó 

munka, az iskola hagyományai. Mindig is működtek szakkörök iskolánkban, melyek 

felvállalták a művészetekben tehetséges tanulók képzését, versenyeztetését. A 

tevékenykedéshez – ismerve az iskolák szűkös anyagi feltételeit – jó lehetőségnek ígérkezett 

az az anyagi bázis, melynek segítségével az eredményes munka elérhetővé vált. Így 2003-ban 

létrehoztunk egy többcélú összetett iskolát, melynek intézményegységei az általános iskola és 

az alapfokú művészetoktatási intézmény. 

 

7.2. Az iskola célja, feladatok 

 Az alapfokú művészeti nevelés specifikus személyiségformálást tesz lehetővé, a 

nemzeti és egyetemes kultúra megismerésével, élményszerű tevékenykedtetéssel, tanulással. 

A művészeti nevelés megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, akarati, alkotó – alakító cselekvőképességét. Eközben gazdag közösségi 

élményeket szereznek, hasznosan töltik szabadidejüket, differenciálódik jövőképük. 

Tevékenységünk szolgáltató jellegű, - lényege a minőségközpontúság, tehetséggondozás, 

esélyegyenlőség, - a gyerekek emberi értékeinek, pozitív életszemléletének erősítése, 

alakítása. 

 

Az intézmény céljai: 

• komplex személyiségfejlesztés, 

• tehetséggondozás, 

• minőségközpontúság, 

• szolgáltató jelleg erősítése: iskolahasználók, szülők, partnerintézmények 

elégedettségének növelése, 

• az önművelés, önfejlesztés igényének fenntartása. 

Az intézmény feladatai: 

• rendszeres önértékelés, értékelés (az ált. isk. minőségbiztosítási rendszerében), 

• differenciálás (személyre szóló feladatok), 

• többirányú művészeti alapkészségek alakítása, 

• közösségfejlesztés, 
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• játékos, élményszerű alkotómunka, 

• kiscsoportos oktatás. 

Nevelési eszközök: 

• minta, példa, egyéni kiemelés. 

Ösztönző eszközök: 

• biztatás, dicséret, jutalmazás, kiállítás. 

 

 

7.3. Óratervek 

 

 

7.3.1. Képző – és iparművészet – Kézműves 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vizuális 

alapismeretek 
2-4 2-4 - - - - - - - - - - 

Rajz - festés-

mintázás 
- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhelyelőkészítő - - 2 2 - - - - - - - - 

Műhelygyakorlat - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Szabadon 

választható tárgy 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabad sáv - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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7.3.2. Társastánc 

 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Társastánc   4 3 3 3 2-3 3 2-3 2-3 3 3 

Gyermektánc 2 2           

Klasszikus 

balett 
   1 1 1 1 1     

Történelmi t. t.         1 1 1 1 

Viselkedés 

kultúra 
      1      

Tánctörténet         1 1   

Szabadon 

választható  
  2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Összesen 2 2 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

 

7.4. Értékelési rendszer 

 

 A tanuló elméleti és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. Az ismeretek 

számonkérésének tartalmát a tantárgyi programok évfolyamokra lebontott követelményei 

határozzák meg. Külön érdemjeggyel illetve igazgatói vagy szaktanári dicsérettel jutalmazzuk 

a pályázatokon, kiállításokon elért eredményeket. 

 

• Képző-és iparművészet  

�  Az előképző 1. vagy 2. évfolyamán érdemjegy helyett a néhány 

szavas minősítést alkalmazzuk. 

  Formái: jól megfelelt, 

      megfelelt, 

      nem felelt meg. 
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� az 1. évfolyamtól rendszeresen, érdemjeggyel történik az értékelés, 

� félévkor és év végén osztályzatot kap a tanuló /félévkor az 

ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban/, 

   Minősítés formái: 5 (jeles) 

4 (jó) 

  3 (közepes) 

  2 (elégséges) 

  1 (elégtelen) 

� felsőbb évfolyamba csak az a tanuló bocsátható, aki megfelelt az 

évfolyam követelményeinek, 

� a tanévet /minimum elégséges szint/, 

� A félévi és év végi értékelés félévi és év végi közös komplex 

kiállítás rendezésével zárul. Az értékelésnél figyelembe vesszük a 

tanulók különböző kulturális programokban való aktivitását, 

pályázatokon, kiállításokon való részvételét. 

 

• Táncművészet 

� Az előképző 1-2. évfolyamán minősítést alkalmazunk. (ua. mint a 

képző – és iparművészetnél). 

� Az 1. évfolyamtól rendszeresen, érdemjeggyel történik az értékelés. 

� Az alapfok 1-6. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak 

számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A 

bemutatás csoportosan illetve párosan történik. 

 A minősítésre /osztályzatra/ a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

 szótöbbséggel dönt. 

 

7.5. Felvétel az iskola évfolyamaira 

Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 

• az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés 

évében töltik be 6. vagy 7. életévüket, 

• az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 8. vagy 9. életévüket. 
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A szülői engedélyezés /aláírás/ alapján jelentkezési lap kitöltésével, évkezdéskor. A 

tanulók felvételéről az igazgató dönt. Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási 

intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján 

soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon 

választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi 

tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján. 

 

7.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 

 Az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben rögzített minimum követelményeknek 

való megfelelés. A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének 

egy tanévben illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével. 

 

7.7. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga általános követelményei 

 Az alapvizsga előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának rendjét a 

11/1999. MKM, valamint a 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet vonatkozó paragrafusai alapján 

végezzük. 

 

7.7.1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

• Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú 

művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, 

és a vizsgára jelentkezett. 

• Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú 

művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen 

elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

7.7.2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja: 

• Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 

• Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint 

kérhető számon. 
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• Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény 

oly módon állítja össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. 

• Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

 

7.8. A kimaradás lehetősége 

• A hozzájárulási díj nem fizetése esetén. 

• A szülő kérésére, alapos, előre nem látható indok alapján /egészségügyi, 

családi ok, stb./ félévkor illetve év végén. 

 

7.9. A térítési díj csökkentésének lehetősége 

• Akik 2004-ben vagy azt megelőzően kezdték meg a művészetoktatási 

intézményben tanulmányaikat, 3 v. több gyermek esetén a térítési díj 50 %- át 

fizetik. 

• A nevelési segélyben részesülő tanulók mentesülnek a díjfizetés alól. 

• A több művészeti ágban résztvevő tanuló, csak egy tanszak térítési díját köteles 

fizetni /magasabb évfolyamon/. 

 

 

7.10. A tanév rendje 

 Kezdés: Szeptember 1. 

 Befejezés: Június 15. 

 

7.11. Eszközjegyzék 

 

 7.11.1. Képző-és iparművészet 

  Helyiség, eszközök, felszerelések: 

• előadóterem, tanterem, 

• műterem, rajzterem, tanszaki műhelyterem, 

• számítógépterem. 
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  Tanterem: 

• tanulói asztalok, székek, 

• nevelői asztal, szék, 

• tároló szekrény, 

• tábla, 

• magnetofon v. CD-lejátszó, 

• video (lejátszó, felvevő) televízió, videokamera, 

• projektor, 

• notebook, 

• diavetítő, vetítőállvány, vetítővászon, 

• írásvetítő, 

• sötétítő függöny, 

• ruhatároló (fogas). 

 

  Grafika, festészet, szobrászat műterem, rajzterem: 

• rajzasztal (rajzpad, rajzbak), 

• dobogó, paraván, 

• mobil lámpa (reflektor), 

• vízcsap (falikút), 

• festőállvány, 

• tárgyasztal (állítható), 

• mappa tartó szekrény. 

 

  Kézműves műhelyterem: 

• munkaasztal, szék, 

• szárító és tároló állvány, 

• vízcsap (falikút), 

• agyagos láda, 

• rezsó, 

• mintázó korong, asztali korong, 

• égető kemence, 

• elektromos fazekaskorong, 
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• varrógép, 

• vasaló, vasalódeszka, 

• szövőállvány v. szövőkeret, 

• festékező eszközök, 

• kézműves kéziszerszámok, 

• zárható vegyszertároló, 

• szeméttároló. 

 

  Számítógép terem /használati lehetőség/ 

• számítógép asztal, szék, 

• nevelői asztal, szék, 

• zárt szekrény, 

• tábla, 

• számítógép tartozékokkal, 

• számítógép nyomtató, 

• scanner, 

• szeméttároló. 

 

 7.11.2. Táncművészet 

  Helyiség, eszközök, felszerelések 

• tanterem, 

• táncterem (balett-terem), 

• kellék-és jelmeztár. 

 

  Tanterem 

• tanulói asztalok, székek, 

• tanári asztal, szék, 

• eszköztároló szekrény, 

• tábla, 

• magnetofon, CD v. lemezjátszó, 

• televízió, video, videokamera, 

• szeméttároló, 
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• tükörrel borított falfelület, 

• balett szőnyeg, 

• falba rögzített 5-6 cm átmérőjű fa rudak, 

• audio készülék, erősítő berendezés tartozékokkal, 

• ruhatároló fogas, 

• tanulói öltöző, tusoló, 

• zongora, zongoraszék. 
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8. Tanulók kötelező fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

A tanulók kötelező fizikai állapotának méréséhez szükséges módszer: A méréseket egy 

tanévben kétszer végezzük, október és május hónapokban. Az évente kapott eredményeket 

összehasonlítjuk. 

 „MINI” HUNGAROFIT módszer bemutatása: A fizikai állapot mérése önmagában 

nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz, kiindulópont a terhelhetőség/egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek fokozatos fejlesztéséhez. A „Hungarofit” 

tesztrendszert a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő fittség műszerek nélküli objektív 

mérése. A különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus 

próbarendszer megfelelve a tudományosság kritériumainak (valódiság, megbízhatóság, 

objektivitás) méri és értékeli: az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális 

képességeket a) az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének 

legjobb mérőszáma, b) azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a 

mindennapi tevékenységünk során a leggyakrabban használunk és amelyek gyengesége 

például a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. A fittség vizsgálatát az e célra 

elkészített mérési és értékelési útmutató alapján kell elvégezni. 

 

10 éves kortól „MI*I HU*GAROFIT” (1+4 motorikus próba értékelésével) 

I. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: 

Cooper-teszt, vagy 2000 m-es síkfutás 

II. Izomerő mérése: 

1. Dinamikus ugróerő 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: helyből távolugrás páros lábbal 

2. Dinamikus erő-állóképesség 

A vállövi- és a kar-izmok erő-állóképességének mérése: 

mellsőfekvőtámaszban, karhajlítás- és nyújtás folyamatosan kifáradásig 

A csípőhajlító és a has-izom erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből 

felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig  

A hátizmok erőálló képességének mérése: hason-fekvésből törzsemelés, és 

leengedés folyamatosan, kifáradásig 

A módszer részletes bemutatását és az eredmények ponttáblázatát a Pedagógiai Program 5. 

számú melléklete tartalmazza. 
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9. A tantárgyak sajátosságaihoz igazodó fejlesztési területek 

 
9.1. Egészségfejlesztés, környezetvédelem, fogyasztóvédelem 

 

Az egészségfejlesztés és a környezetvédelem iskolai feladataival a 8. és 9. fejezet 

foglalkozik részletesen. Szorosan kapcsolódik ehhez a két témakörhöz a 

fogyasztóvédelem. Napjaink fogyasztói társadalmában a vállalkozások profitorientáltsága 

mértéktelen fogyasztásra buzdít. A média ontja a reklámokat, amelyek a legkülönfélébb 

árucikkek megvásárlását népszerűsítik. Az ügyes reklámszakemberek által készített 

reklámok kiszolgáltatottá teszik a fogyasztót. Arra ösztönzik, hogy a valódi szükségleteinél 

többet vásároljon. Ezzel megnő a kidobásra ítélt tárgyak tömege, ami tovább szennyezi 

környezetünket. Így jövőnk szempontjából nagy szerepe van a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakításának. 

 

Ennek érdekében legfontosabb céljaink és feladataink a következők: 

• már általános iskolás korban fel kell hívnunk a figyelmet a mértéktelen fogyasztás 

veszélyeire, környezeti hatásaira, 

• kritikai magatartást kell kialakítanunk a médiában elhatalmasodó reklám 

kampánnyal szemben, 

• ki kell alakítanunk azokat a döntési képességeket, melyek gyermekeinket 

hozzásegítik felnőtt korukban ahhoz, hogy tudatosan tudjanak választani a 

szükséges és szükségtelen, valamint az értékes és értéktelen között, 

• környezeti nevelésünknek legyen része a környezettudatos fogyasztói magatartás 

elsajátíttatása. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás lehetséges iskolai szinterei: 

• tanítási órák: az egyes tanítási órák tananyagában jelenjenek meg a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak, 

• tanórán kívüli tevékenység: vetélkedők, versenyek, rendezvények, 

• iskolán kívüli foglalkozások: piaci séták, kirándulások, környezetvédelmi külső 

foglalkozások. 
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Módszertani lehetőségek: 

• médiafigyelés, reklámkritikák, 

• döntéshozatali képesség erősítése döntéshelyzetek kialakításával, 

• szituációs játékok, esetelemzések, érveléstechnikai gyakorlatok. 

 

9.2. Közlekedésre nevelés 

 

A közlekedésre nevelés az iskolai nevelés kiemelt feladata 

9.2.1. Tanulóinkat fel kell készíteni: 

• a közlekedésben való önálló részvételre, 

• a közlekedés szabályainak alkalmazására, 

• a helyes magatartási formák elsajátítására, 

• a veszélyhelyzetek gyors felismerésére és elhárítására. 

 

9.2.2. Nevelő-oktató munkánk céljai: 

• közlekedési ismeretek elsajátítása, bővítése, 

• közlekedési ismeretek, szabályok gyakorlati alkalmazása, 

• jártasságok, készségek és képességek kialakítása, 

• a helyes közlekedési magatartás, közlekedési érettség kialakítása, 

• az észlelés és a reakciókészség fejlesztése, 

• attitűdök, beállítódások kialakítása, fejlesztése, 

• a partneri magatartás alapjainak lerakása, 

• a közlekedési morál kialakítása, fejlesztése, 

• a defenzív taktika és az alkalmazkodóképesség kialakítása, fejlesztése, 

• a felelősség kialakítása, fejlesztése. 

 

9.2.3. Fejlesztendő képességterületek: 

• a testi ügyesség, koordinációs készség, 

• a gyorsaság, 

• az állóképesség, 

• a hallásképesség, 

• a látásképesség, 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
104 

 

• az észlelési, megfigyelési képesség, 

• a figyelmi képesség, 

• az emlékezeti képesség, 

• a gondolkodási képesség, 

• a helyzetfelismerési, döntési képesség, 

• a kommunikációs képesség, 

• az együttműködési képesség. 

 

9.2.4. Céljaink megvalósításának színterei: 

• technika és életvitel tantárgy: ismeretek rendszerezése és gyakorlati kivitelezés 

előkészítése, 

• osztályfőnöki órák: emberi kapcsolatok, emberi magatartások kialakítása, 

• testnevelés tantárgy: mozgáskoordinációk elsajátítása, 

• rajz és vizuális kultúra tantárgy: pályázatok, plakátok készítése, 

• környezetismeret tantárgy: mozgással kapcsolatos fogalmak, azok gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségei, 

• gyalogtúrák, kerékpártúrák, kirándulások: közlekedési szabályok alkalmazása. 

 

9.3. Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése 

9.3.1. Nevelési feladataink: 

• erkölcsi nevelés erősítése, 

• alapvető törvényi ismeretek nyújtása, 

• állampolgári jogok és kötelességek ismertetése. 

9.3.2. Nevelési feladataink megvalósításának fő színterei: 

• osztályfőnöki órák, 

• etika órák, 

• állampolgári ismeretek tanórák, 

• előadások rendőrség szakembereinek segítségével, 

• D.A.D.A. program adta lehetőségek kihasználása. 
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9.4. Az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása 

A konfliktus életünk része. A konfliktusok során kialakuló viták szükséges részei 

mindennapjainknak. Diákjainkban a mindennapi együttlét során ki kell alakítanunk a 

konfliktusok kezelésének erőszakmentes technikáit. Legfontosabb feladatunk, hogy 

gyermekeinket is megtanítsuk a vitás helyzetek kezelésére. A konfliktusok megoldásában 

gordoni a „Nyer-nyer” stratégia alkalmazását használjuk a gyakorlatban. 

 

Konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazásának színterei: 

• dráma órák, ahol szituáció játékok keretében gyakoroltatható a konfliktuskezelés, 

• osztályfőnöki órákon, az osztályban kialakuló konfliktusok megbeszélése, 

vitakultúra elsajátítása, 

• etika órákon a 7. és 8. osztályban a konfliktusok etikus kezelése, 

• szünetekben, szabadidőben kialakuló konfliktusok esetén az ügyeletes pedagógus 

feladata a problémamegoldás segítése, 

• magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinknél kiemelten 

foglalkoznak ezzel a témával fejlesztő pedagógusaink. 
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10.  A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 

kapcsolatos egyéb intézkedések 

10.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

10.1.1. Az iskola 2010. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját 

e pedagógiai program alapján. 

10.1.2. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2004. szeptember 1. napjától 

az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került 

bevezetésre. 

10.1.3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 2010.szeptember 1. napjától 

2018. augusztus 31-ig szól. 

 

10.2. A pedagógiai program módosítása / törvényi változáson kívül/ 

 

10.2.1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

• az iskola igazgatója, 

• a nevelőtestület 40 %-a, 

• a nevelők szakmai munkaközösségei, 

• a szülői közösség, 

• az iskola fenntartója. 

10.2.2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

10.2.3. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 

első napjától kell bevezetni. 

 

10.3. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

10.3.1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

10.3.2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

• az iskola fenntartójánál,  

• az iskola könyvtárában, /CD/ 

• az iskola nevelői szobájában, /CD/ 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
107 

 

• az iskola igazgatójánál, 

• az iskola igazgatóhelyettesénél, /CD/ 

• a nevelők munkaközösségeinek vezetőinél, /CD/ 

• az iskola honlapján /www.hatosiskola.hu/. 
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11.  A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 

 
A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2010. év 09. hó 22. napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Az elfogadást tartalmazó jegyzőkönyvek 

és jelenléti ívek az TÁMOP iratgyűjtőben megtalálhatók. 

 

Kelt: 2010. év 09. hó 22. nap 

Bándoliné Pájer Éva 
      az iskolai diákönkormányzat vezetője 
 

A pedagógiai programot a szülői közösség iskolai vezetősége a 2010. év 08. hó 25. 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Az elfogadást tartalmazó 

jegyzőkönyvek és jelenléti ívek a TÁMOP iratgyűjtőben megtalálhatók. 

 

Kelt: 2010. év 08. hó 25. nap 

       Király Adrienn 
      az iskolai szülői közösség elnöke  
 

A pedagógiai programot a nevelőtestület a 2010. év 06. hó 29. napján tartott ülésén 

elfogadta. Az elfogadást tartalmazó jegyzőkönyvek és jelenléti ívek a TÁMOP iratgyűjtőben 

megtalálhatók. 

 

Kelt: 2010. év 06. hó 29. nap 

       Molnár Istvánné 
           igazgató 
 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai 

programját a Vép Város Önkormányzat Képviselőtestülete és Bozzai község 

Képviselőtestülete…….……..év…….……hó………….napján tartott ülésén jóváhagyta. Az 

elfogadást tartalmazó jegyzőkönyvek és jelenléti ívek a TÁMOP iratgyűjtőben megtalálhatók. 

 

Kelt: 2010. év 08. hó 29. nap 

 
 
 Kéri Szabolcs Varga Gyula  
 polgármester polgármester 
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IV. Mellékletek 
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1. Szöveges értékelés 

 

A Ktv. előírásai szerint az iskola az 1. évfolyamon a tanulók teljesítményének értékelésére és 

előrehaladásának minősítésére szöveges értékelést alkalmaz. 

 

A szöveges érékelés sorén arra törekszünk, hogy 

• az értékelés árnyaltan fejezze ki a tanulói teljesítménnyel kapcsolatos véleményt, 

• tartalma járuljon hozzá a személyiség épüléséhez, 

• mutasson irányt, távlatot tud a tanulóknak a továbblépéshez, erősítse meg benne azt, amit 

jól csinál, 

• adjon ösztönzést a teljesítmény javításához, 

• figyelmét lényeges és konkrét dolgokra irányítsa, 

• járuljon hozzá a tanulók belső motiváltságának kialakításához, 

• a szülőt is beavassuk a nevelési-oktatási folyamatba, 

• adjon támpontokat számára a gyerekekkel való foglalkozáshoz, 

• az értékelést ne, mint kudarcot és büntetést élje meg, hanem a gyermekét segítő jó 

tanácsokat legyen módja kiolvasni belőle. 

 

A szöveges értékelés kidolgozásának alapelvei: 

• a következményrendszer érthetően meghatározott legyen, 

• tisztában legyen a pedagógus az általa használt értékelés céljával, 

• az értékelés alapján meghatározó legyen az egyén fejlesztésének stratégiája, 

• az értékelés minimalizálja a tanári szubjektivitás lehetőségét, 

• pozitív legyen a tanulói személyiség fejlesztésének érdekében, 

• az értékelés sokféleségére törekedjék (megfigyelés, szóbeliség, írásbeliség, 

együttműködési készség, egyéni személyiségvonások domináns tanulási stratégia és 

stílus ismerete) a pedagógus, 

• az értékelés alapjául szolgáló mérések legyenek megbízhatóak, érvényesek (tartalmilag, 

formailag és prognosztikusan), 

• a tanulási folyamatban a vele együttműködőket (tanuló, szülő) egyenrangú félként, a 

közös tanulás érdekében működő szövetségesként kezelje a nevelő. 
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M
ag

at
ar

tá
s társas kapcsolatai barátkozó – udvarias – alkalmazkodó – nehezen barátkozó – zárkózott, magányos – elutasító – vezéregyéniség – 

konfliktuskerülő – konfliktusmegoldó 
magatartása, viselkedése fegyelmezett – illemtudó – fegyelme változó – türelmetlen – néha zavarja társait – gyakran zavarja társait 
beilleszkedése, viszonya 

környezetéhez 
szívesen jár iskolába – betartja a házirendet – többször kell figyelmeztetni a házirend betartására – nevelőire hallgat – 
sok barátja van 

figyelme hosszan tartó – életkorának megfelelő – megosztott – rövid ideig tartó – gyakran elkalandozik - szétszórt 

S
zo

rg
a-

lo
m

 

tanuláshoz való viszonya, aktivitása kimagaslóan jó – érdeklődő – életkorának megfelelő – változó – felszólításra dolgozik – nem mutat érdeklődést 
munkatempója gyors – átlagos – kicsit lassú – nagyon lassú – kapkodó – változó  

munkáinak minősége pontos – keveset hibázik – sokat hibázik- füzete: tiszta – kicsit maszatos – rendezetlen 
felszerelése hiánytalan – néha többször hiányos – ceruzái: általában rendben, gyakran hiányosak - hegyezetlenek 

M
ag

ya
r 

ir
od

al
om

 

általános tájékozottsága széleskörű – saját és családja adatait jól ismeri – átlagos – hiányos, ami bizonytalanságot okoz nála 
beszédkészsége kimagaslóan jó – korának megfelelő – rövid mondatokat használ – kérdésekre szavakkal válaszol 
szókincse gazdag – választékos – életkorának megfelelő – kicsit hiányos – nagyon hiányos – fejlesztésre szorul 
hangok felismerése hibátlan, biztos – kicsit bizonytalan – sokat hibázik 
emlékezete kiemelkedően jó – életkor szerinti – rövid távú – vers, mondóka tanulásával fejleszthető 
hangok ejtése tiszta szabályos – néhány hang ejtése hibás – sok hang ejtése hibás – logopédiai képzést igényel 
szavak hangokra bontása önálló, gyors, hibátlan – önálló, keveset hibázik – kis segítséggel végzi – segítséggel is sokat hibázik 
hangösszevonás könnyed – 2 hangot könnyen von össze – 2 hangot nehezen von össze – 3 hang összevonása: hibátlan – csak 

segítséggel – nem képes 
betűfelismerés hibátlan, biztos – kicsit bizonytalan – sokat téveszt – nem ismeri fel – több gyakorlást igényel 
betű-összeolvasása gyors, hibátlan – gyors, 1-2 hibával végzi – jó ütemű, hibátlan – kicsit lassú, hibátlan – lassú, sok hibával végzi 
szavak szótagokra bontása érzi, önállóan végzi - még nem mindig érzi 

M
ag

ya
r 

n
ye

lv
 

íráshasználata szívesen ír – még nem lelkes írás órákon 
kézhasználata  jobbkezes – balkezes – kétkezes 
betűelemek alakítása szabályos, könnyed, gyönyörű – megfelelő, tetszetős – szabályostól eltérő – nehézkes 
betűelemek kapcsolása szabályos – néhány szabálytalan – sok szabálytalan  
írás diktálás után hibátlan, tempós – megfelelő ütemű, hibátlan – kicsit lassú, hibátlan – kevés hibával ír – sok hibával ír – nagyon lassú, 

lemarad 
füzetének, írásának külleme szép, rendezett – megfelelő – változó minőségű – nem képes még vonalrendszerbe írni – rendetlen 

1. évfolyam, valamint 2. évfolyam félév 
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számfogalma kialakult – kicsit bizonytalan – nagyon bizonytalan – fejlesztésre szorul 
mennyiség, művelet megjelenítése 
eszközzel 

biztos, pontos – önállóan végzi – kevés hibával végzi – sok hibával végzi – kevés-sok segítséggel végzi 

a kisebb, nagyobb, egyenlő jel 
használata 

biztos – időnként előfordul hiba – gyakran előfordul hiba –több gyakorlást igényel 

a számszomszédokat meg tudja állapítani – segítséggel tudja megállapítani  
mennyiségek csoportosítása adott 
szempontok alapján 

hibátlan – néha hibázik – sokszor hibázik 

számok sorba rendezése hibátlan, gyors – hibátlan, megfelelő tempóban végzi – hibátlan, kicsit lassú – hibás lassú – még nem tudja 

K
ör

n
ye

ze
t-

is
m

er
et

 

ismeretei, megfigyelései 
környezetéről 

gazdag, sokféle – életkorának megfelelő – kicsit kevés – nagyon kevés 

tapasztalatai a természetről pontos – életkorának megfelelő – pontatlan 
a természethez, a környezet 
értékeihez való viszony 

óvja, figyel rá – időnként nem figyel rá – nem érdekli  

É
n

ek
-

ze
n

e 

az énekhez való viszonya szívesen énekel: egyedül, társakkal – bíztatásra énekel – nem szeret énekelni – körjátékban részt vesz 
ritmikai készsége kiváló – megfelelő – kicsit bizonytalan; – hangszeren játszik  
éneklése életkoránál fejlettebb – életkorának megfelelő – kicsit gyengébb az elvárhatónál 
dal mozgással való kísérete biztos – kicsit bizonytalan – szívesen mozog – bíztatásra vesz részt mozgásos tevékenységben 

T
ec

h
n

i-
k

a 

Kézügyessége kiemelkedő – jó – megfelelő – fejletlen 
Anyagismerete biztos – hiányos  
Eszközhasználata jó – megfelelő – gyenge – bizonytalan  
Az elkészített munkadarabja szép, tetszetős – jó – pontatlan  

R
aj

z 

Az alkotáshoz való viszonya szívesen tevékenykedik – csak bíztatásra dolgozik – ha teheti nem vesz részt az alkotásban – csak unszolásra 
Vizuális kifejezése vannak egyéni ötletei – életkorának megfelelő – változatos technikával fejl. 
Eszközhasználata jó – megfelelő – gyenge 
Fantáziája gazdag, változatos – átlagos – egyszerű, szegényes 
Megfigyelései pontosak – átlagosak – felületesek 

T
es

tn
ev

el
és

 Testi fejlődése, mozgása nagy teherbírású – mozgásigénye nagy – fáradékony – erőtlen – sok mozgást javaslok 
Részvétele a játékokban aktív, betartja a szabályokat, fegyelmezett, aktív, türelmetlen – passzív – nehezen vonható be a közös játékba 
Mozgása harmonikus, fejlett – fejlesztésre szorul 
Egyensúlyérzéke biztos – kicsit bizonytalan 
Labdás játékokban ügyes – átlagos – labdakezelése kicsit bizonytalan 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
113 

 

2. Az integrációban alkalmazott szöveges értékelés 
 

Integrációs képességkibontakoztató programban résztvevő tanulók értékelése 
 
Tanuló neve:   ____________________________ OM azonosító    
Osztálya:  ___________ 
Tanév:   ___________ 
 
figyelme megosztott tartós        megfelelő       rövid ideig tartó        szétszórt 
munkavégzése önállóan képes dolgozni    párban is képes dolgozni    csoportban is képes 

dolgozni 
munkához 
való 
való viszonya 

szorgalmas        mindig elvégzi feladatát        nem készül el a feladatával 
felületes            nem érdekli a feladat 

tanórai 
munkája 

aktív                  figyel, de nem jelentkezik     nem kapcsolódik be a munkába 

szókincse gazdag               megfelelő               hiányos                 fejlesztendő 
szóbeli 
kifejező 
képessége 

kiváló                életkorának megfelelő          nehézkes              akadozó 

hangos 
olvasása 

hibátlan             kevés hibát ejt                       akadozó               sok hibát ejt 

 
 
szövegértése 

kiváló                a szöveghez kapcsolódó feladatokat önállóan megadja 
bizonytalan       az egyszerűbb feladatokat oldja meg önállóan 
fejlesztésre szorul                     segítséggel oldja meg a feladatokat 

írásbeli 
szövegalkotása 

önállóan képes szövegalkotásra       csak rövid terjedelmű szöveg alkotására 
képes 
segítségre szorul a szövegalkotásban 

helyesírása kifogástalan            kevés hibát vét           hibát önállóan javítja 
hibáit segítséggel javítja 

megfigyelés tapasztalatait írásban, szóban is el tudja mondani 
segítséggel mondja el 

összefüggések 
felismerése 

Mindig észreveszi       segítséggel veszi észre       nehezen ismeri fel 

tanultakról 
beszámolás 

biztos         pontos        vannak hiányosságai         bizonytalan           nagyon 
hiányos 

logikai 
feladatok 
megoldása 

önállóan végzi              kis segítségre szorul          nem tudja megoldani 

számfogalma biztos                           segítségre szorul                 nagyon bizonytalan 
alapműveletek 
végzése 

önállóan végzi, pontos       önállóan kevés hibával végzi             segítségre 
szorul 
sok hibát vét                       önállóan nem képes 

önellenőrzése hibátlanul végzi                  kevés hibával végzi                   önállóan nem 
képes rá 

 
 
Vép, 2010. ………………………. hó ………  nap 
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3. A nem szakrendszerű oktatásban alkalmazott szöveges értékelés 
 

Szöveges értékelés a nem szakrendszerű oktatásban nyújtott munkáról 
 

Tanuló neve:       OM száma: 
 
Születési hely, idő:      Lakcím: 
 

1. Hangos olvasás: 
• lendületes, hibátlan 
• folyamatos, kevés hibát vét 
• akadozó, sok hibát vét 
• szaggatott, szótagoló 
• tempó: gyors, megfelelő, lassú 
• hangsúly: kifejező, egyhangú, monoton 

2. Szövegértés: szépirodalom 
• biztos, pontos válaszokat ad 
• megfelelő, kevés hibát vét 
• pontatlan, sok hibát vét 
• csak részben érti, amit olvas 
• nem érti, amit olvas 

3. Szövegértés: ismeretterjesztő irodalom 
• hibátlanul értelmezi 
• kevés hibával értelmezi 
• csak részben tudja értelmezni 
• nem tudja értelmezni 
• ismeretek alkalmazására: képes, részben képes, nem képes 

4. Íráskészség: 
• helyesírás: kiváló, jó, megfelelő, rossz 
• íráskép: szép, megfelelő, rendezetlen 

5. Lényegkiemelést 
• hibátlanul végzi   kevés hibával végzi 
• csak részben tudja kiemelni  nem tudja kiemelni 

6. Az összefüggéseket 
• felismeri csak részben ismeri fel nem ismeri fel 

7. Elvont gondolkodásra 
• képes  csak részben képes  nem képes 

8. Logikai feladatok végzése 
• kiváló  nehézkes  segítségre szorul 

9. Elemi számolási készség 
• hibátlan  kevés hiba  sok hiba 

10. Mértékegységek váltása 
• hibátlan  kevés hiba  sok hiba 

11. Szövegalkotási készsége 
• kiváló  jó megfelelő gyenge 

12. Eszközhasználata 
• szabályos, könnyed nehézkes szabálytalan 
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13. Munkáira jellemző 
• ötletes  tiszta  pontos  pontatlan  rendetlen 

14. Együttműködési készsége 
• együttműködő   csak részben tud együttműködni 
• nem képes az együttműködésre 

15. Tanulás iránti motiváltsága 
• jól motiválható változó  közömbös  elutasító 
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4. IKT stratégia 
 

1. Bevezetés 

Az Európa Tanács lisszaboni értekezletén, 2000. tavaszán elfogadott eEurope 

kezdeményezés és ennek cselekvési programja kiemelt hangsúlyt helyez az információs 

társadalom technológiáinak minél szélesebb körű elterjesztésére és fejlesztésre, valamint 

megfogalmazza az elektronikus tanulás /eLearning/ fejlesztésének uniós célkitűzését. 

Az információs és tudásalapú társadalomban fontossá válik a megváltozó munkaerő 

piaci feltételekhez való alkalmazkodás képessége - lévén a gyorsuló technológiai 

fejlesztések miatt folyamatosan és egyre gyorsabban változnak a munkaerő-piaci 

elvárások, amelyek már egy életen keresztül követelik meg a naprakészséget. A 

megváltozó munkaerő piaci feltételekhez való alkalmazkodás képességét az információs 

és kommunikációs technika /IKT/ eszközeivel hatékonyan lehet kialakítani az 

esélyegyenlőség biztosítása mellett. Az oktatás feladata, hogy a tanulókat felkészítse a 

munkaerőpiacon való eredményes szerepvállalásra, mely szerepnek fontos eleme az egész 

életen át történő tanulásra való nyitottság, valamint az IKT eszközök és alkalmazások 

készségszintű ismerete. Ezen célok összhangban vannak intézményünk küldetésével. 

Az IKT stratégia célja a fenti időszakra az intézmény informatikai helyzetfelmérése 

után azon fejlesztési célok összefoglalása, melyek segítségével az IKT alapú oktatás 

fokozatosan kiterjeszthető a következő öt év alatt minden évfolyamon a teljes óraszám 25 

százalékára. 

A digitális kompetenciafejlesztés eszközszükséglete ráépül az intézmény informatikai 

struktúrájára és annak egyben szerves része is. A feltételrendszer fejlesztése során nem 

szabad csak a hagyományos értelemben vett hardver/szoftver fejlesztésre gondolni 

csupán. A hozzáadott pedagógiai értékek nélkül – amelyek jelentős szemléletváltással is 

járnak az órák megtervezésében, levezetésében – a fejlesztési célok nem lehetnek 

eredményesek. Az IKT-val támogatott oktatási-nevelési módszerek kifejlesztése 

hozzájárul: 

• az oktatás hatékonyságának növeléséhez 

• a kompetencia alapú oktatás támogatásához 

• a hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek integratív oktatásának 

támogatásához 
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• a tanulók egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat 

megvalósításához 

• az élethosszig tartó tanulásra való felkészítéshez 

• a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodó képesség 

kifejlesztéséhez 

• a decentralizált, helyhez nem kötött, tanulási folyamat támogatásához 

 

2. IKT stratégia jelentősége 

 Az IKT pedagógia a hagyományos és konstruktív pedagógiai elveire épülő, az 

információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási módok, 

módszerek, amelyek alkalmazásakor az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és 

taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában. 

Az IKT pedagógiai módszerben 3-as célú kompetenciafejlesztés: 

• tárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

• IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

• a konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

 

Projektben megvalósítandó tevékenységek: 

• Kötelező tevékenységek: 

� digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális 

készségek fejlesztése 

� a programba bevont tanulócsoportok tanóráinak 25%-a IKT eszközzel 

támogatott legyen 

• Nem kötelező tevékenységek: 

� pedagógiai innovációk, saját fejlesztések 

� jó gyakorlatok 

� digitális tartalmak beszerzése /digitális tananyagok, oktatási szoftverek/ 
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3. Alkalmazási terület 

3.1  Projekt alapú tanulás 

Olyan oktatási módszer, amely kihívást jelent a tanulók számára a tanulás 

megtanulására, a csoportban való munkavégzésre, a valós problémák 

megoldására. 

Ezek a problémák alkalmasak: 

o érdeklődés felerősítésére 

o kritikus, elemző gondolkodásra 

o forráskutatásra 

3.2 Probléma alapú tanulás: 

 Kisebb csoportokban folyik az életből vett problémák megoldása a tanár 

segítségével. 

 Ez a forma alkalmas: 

o sokoldalú, mély látásmód, tudás fejlesztésére 

o forráskutatásra 

o tudás ellenőrzésére 

3.3 IKT-val támogatott tanári mérés-értékelés 

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek a tanár, tanuló számára - 

azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé. Mérés-értékelés lehetőségei a 

tanórákon: 

o számítógép segítségével kitöltött tesztek önértékelése /központi 

kiértékelési lehetőséggel/ 

o bemeneti mérés 

o fejlesztő célú mérés, értékelés /továbbhaladás, elsajátítás szintjei/ 

o összegző értékelés 

Eszközrendszer a mérés-értékelésben: 

o számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és multimédiás eszközök 

/projektor, VHS, DVD, kamera, fényképezőgép, stb./ 

o aktív tábla, szavazógép 

o internetes feladatbankok (SDT, stb.) 

o elektronikus kommunikáció (házi feladatok, projektfeladatok, stb.) 
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4. Küldetésünk 

 Az IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával elősegítjük a NAT 

célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények 

érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, a hatékony és 

önálló tanulás kialakulását, a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, valamint 

a digitális kultúra elterjedését intézményünkben. 

 

5. IKT-hoz kapcsolódó hazai és európai irányok, elvárások 

Az információs és a kommunikációs technikák alkalmazásának előnye az 

oktatásban, hogy segít a diákoknak abban, hogy a saját tempójukkal haladhassanak, 

megszünteti a tantárgyak közötti éles határokat, valamint növeli a kreativitást. 

A kulcskompetenciák közé tartozik a digitális kompetencia. Ez többek között 

felöleli az információs társadalom technológiáinak /IKT/ használatát a munka, a 

szórakozás és a kommunikáció terén. Magában foglalja a fő számítógépes 

alkalmazásokat, mint például a szövegszerkesztést, adattáblázatokat, adatbázisokat, 

információtárolást és kezelést, valamint az internet által kínált lehetőségek megértését 

és az elektronikus média útján történő kommunikációt /e-mail, hálózati eszközök/. 

Az IKT segít a diákoknak abban, hogy egyéni tempójukban haladhassanak, 

saját stílusuknak megfelelő tanulási stratégiákat találjanak, és felelősségérzetük 

növekedjen önképzésük során. Megszünteti a tantárgyak közötti éles határokat, mert a 

szoftverek nagy része komplex oktatási anyagot tartalmaz.  

Növeli a kreativitást, a tanulók sokirányú tevékenységét teszi lehetővé, ami kitágítja a 

tanulási stratégiák és a tanulás során szerezhető tapasztalatok lehetőségét. 

 

 

 

 

5.1 Pedagógusok IKT tudása, végzettsége 

A 2009/2010-es tanév során a TÁMOP keretében 6 pedagógus vett részt IKT 

képzésben /30 órás/. Ezt megelőző években is részesülhettek hasonló képzésben 

pedagógusaink. Így a jelenben 10-12 pedagógus /46%/ alkalmazza a digitális 

technikát az oktató-nevelő munkája során. A következő tanévek feladata, hogy ezen 

tudásukat átadják a tantestület többi tagjának is. 
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5.2 IKT eszközök és azok állapota: 

Intézményünk az alábbi IKT eszközökkel rendelkezünk a jelen tanévben /2009/2010/: 

o 1 db interaktív tábla 

o 3 db projektor 

o 1 db digitális fényképezőgép 

o 33 db számítógép 

o 8 db notebook 

o CD, DVD lejátszók 

o internet elérhetőség minden tanteremben 

A fenti eszközök állapota megfelelő. A TIOP pályázat keretében 2010-ben további 

eszközökkel gyarapodik intézményünk: 

o 7 db interaktív tábla és tartozékai 

o 17 db számítógép 

 

 

6. Fejlesztési stratégia 

 

Fejlesztési területek Felelős (ök) Határidő Indikátorok 
Felül- 

vizsgálat 

1. A digitális 
technológia 

alkalmazásának 
hiányosságait pótolni 

kell: 
- belső képzések a 

tantestületben 
- bemutató 

foglalkozások 

Beke 
Péterné 

 
Süveges 

Péter 

2011. jún. 
15. 

kiinduló 
érték 

célérték 
ideje, 

módszere 

10 fő 
min. 15 

fő 

évente 
kérdőív 

beszámoltatás 

2. Digitális tananyagok 
mennyiségének 

növelése 
igazgató 

2010. dec. 
31. 

A bevont 
pedagógusok 

rendelkezzenek 
digitális tanagyaggal 

évente 
készletleltár 
áttekintése 

3. Technikai hibák 
elhárításában naprakész 
segítségnyújtás a ped. 

részére 

Süveges 
Péter 

 
igazgató 

2011. jún. 
15. 

Rendszergazda 
teljes munkaidőben 
történő alkalmazása 

negyedévente 
beszámoltatás 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
121 

 

6.1 A digitális technológia alkalmazásának hiánypótlása 

Cél: Pedagógusaink legalább 70%-a ismerje, alkalmazza a tanév során a 

digitális technológiát 

Jelenlegi helyzet: képzések során a tantestület kb. 40 %-a szerzett IKT 

ismereteket. 

Forrás: Intézményi önerő, pedagógusok önképzése, önereje 

Feladatok:  

• belső képzések 

• óralátogatások 

• IKT szakértő segítő támogatása 

 

 

6.2 IKT technológia eszközpótlása 

Cél: Digitális tananyagok mennyiségének növelése a szükségletek legalább 

90%-ban 

Jelenlegi helyzet: A szükséglethez viszonyítva kb. 5%-ban rendelkezünk 

digitális tananyaggal. 

Forrás: TÁMOP 3.1.4., későbbiekben intézményi önerő, pályázati lehetőségek 

Feladatok:  

• nyomkövetés 

• pályázatfigyelés 

 
6.3 IKT hibaelhárítás 

Cél: A működés közben keletkező hibák gyors, szakszerű, folyamatos javítása, 

karbantartás. 

Jelenlegi helyzet: Nincs teljes munkakörben dolgozó rendszergazda 

Forrás: intézményi önerő 

Feladatok:  

• eszközök állapotának nyomkövetése 

• rendszergazda kinevezése teljes munkakörben 

• pedagógusoknak segítségnyújtás  
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7. IKT működési modell 

7.1  Tevékenységek közötti kapcsolatok, erőforrások 

A digitális kompetencia fejlesztése egyrészt célként jelenik meg, amikor magát 

az eszközt, szoftvert, szolgáltatást , tanuljuk meg használni, másrészt amikor már 

készség szinten alkalmazzuk. 

 

IKT eszközhasználat megvalósítását támogató tevékenységrendszer 

IKT eszközhasználat 
tevékenységrendszere 

Szövegértés 
Matematikai 

logika 

Tantárgyi bontás 
nélküli 

műveltségterületi 
oktatás 

Információs és 
Kommunikációs 

Technológia 
X X X 

IKT alapú eszközök X X X 

IKT-val támogatott 
tanóra 

25% 25% 25% 

IKT-val támogatott 
mérés-értékelés 

X X X 
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Igazgató 
 

Feladata: 
- koordinál 
- ellenőrzés 
- innováció 

Informatika 
tanár 

 
Feladata: 
- szakmai 

irányítás 
- belső képzés 
- bemutató 

foglalkozás 

Rendszer-
gazda 

 
Feladata: 
- nevelői tev. 

támogatása 
- belső képzés 
- számítógép 

szervíz 

Természet-
tudományi m.k. 
 
Feladata: 
- IKT 

technológia 
alkalmazása 

- önképzés 
- egymástól 

tanulás 
- jó gyakorlat 

adaptálása 
- bemutató 

foglalkozások 

Alsós munka-
közösség 

 
Feladata: 
- IKT 

technológia 
alkalmazása 

- önképzés 
- egymástól 

tanulás 
- jó gyakorlat 

adaptálása 
- bemutató 

foglalkozások 

Társadalom-
ismereti m.k. 

 
Feladata: 
- IKT 

technológia 
alkalmazása 

- önképzés 
- egymástól 

tanulás 
- jó gyakorlat 

adaptálása 
- bemutató 

foglalkozások 

Idegen nyelvi 
m.k. 

 
Feladata: 
- IKT 

technológia 
alkalmazása 

- önképzés 
- egymástól 

tanulás 
- jó gyakorlat 

adaptálása 
- bemutató 

foglalkozások 

Osztályfőnöki 
m.k. 

 
Feladata: 
- IKT 

technológia 
alkalmazása 

- önképzés 
- egymástól 

tanulás 
- jó gyakorlat 

adaptálása 
- bemutató 

foglalkozások 

7.2. Szervezeti modell 
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Készítette Boldizsár Sándorné  2010.05.31. 

Ellenőrizte Simon Zoltán  2010.06.11. 

Jóváhagyta Molnár Istvánné  2010.06.17. 

 

Változáskövetés 

Fejezet 
megjelölése 

Módosítás rövid 
leírása 

Módosítást 
végrehajtotta 

(név) 

Módosítás 
időpontja 
(dátum) 

Jóváhagyta 
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5. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik 

el a testnevelés Órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A 

felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki 

Judit, MKM 1997.)  

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.  

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért 

eredményekhez tartozó pontszámok:  

1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS  

(Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a 

vonalat nem érinti.  

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés - ‚majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás 

előre.  

Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 
1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 
2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 
3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 
4 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 
5 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 
6 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 
7 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90 
8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 
9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 
10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 
11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 
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12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 
13 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 
14 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 
15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 
16 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 
17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 
18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 
19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 
20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 
21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 

 
 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 
 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 
1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 

10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 
13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 

18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 

19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 

20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11 

 
2. feladat: HASONFEKVÉSBÓL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN 

(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)  

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van.  

A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. 
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Feladat: a tanuló az 

1. ütemre törzsemelést végez,  

2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,  

3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,  

4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:  

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)  

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 

3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 ‘72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PO/TSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 



Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 
128 

 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 
 
  
3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN 

(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét 

térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra tartás előre néző könyökkel.  

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.  

 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:  

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 25 28 31 34 36 38 40 42 

2 30 33 36 39 41 43 45 47 

3 35 38 41 44 46 48 50 52 

4 40 43 46 49 51 53 55 57 

5 45 48 51 54 56 58 60 62 

6 50 53 56 59 61 63 65 67 

7 55 58 61 64 66 68 70 72 

8 60 63 66 69 71 73 75 78 

9 65 68 71 74 76 78 80 82 

10 70 73 76 79 81 83 85 87 

11 75 78 81 84 86 88 90 92 

12 80 83 86 89 91 93 95 97 

13 85 88 91 94 96 98 100 102 

14 90 93 96 98 100 102 104 106 
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 20 23 26 29 32 34 36 38 

2 25 28 31 34 36 38 40 42 

3 30 33 36 39 41 43 45 47 

4 35 38 41 44 46 48 50 52 

5 40 43 46 49 51 53 55 57 

6 45 48 51 54 56 58 60 62 

7 50 53 56 59 61 63 65 67 

8 55 58 61 64 66 68 70 72 

9 60 63 66 69 71 73 75 77 

10 65 68 71 74 76 78 80 82 

11 70 73 76 79 81 83 85 87 

12 75 78 81 84 86 88 90 92 

13 80 83 86 89 91 93 95 97 

14 85 88 91 94 96 98 100 102 

 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A 

vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)  

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar).  

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs 

feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem 

lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 
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Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)  

PO�TSZÁM 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 

7 17 19 21 23 25 27 29 31 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 
 
Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 
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ÁLÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG MINŐSITÉSE  

 

IGE* GYE*GE 

0-20.5 pont 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan 
elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy 
rendszeresen fáradtnak, kimerültek érzi magát. Figyelem terjedelmének, 
tartósságának növeléséhez, közérzetének – átmeneti – javításához igen 
gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van 
szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb 
fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly 
feladat elé állítják.  

GYE*GE 

21-40.5 pont 

Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira hogy, nem tudja 
kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, 
levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát.  

KIFOGÁSOLHATÓ  
41-60.5 pont 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán  
fárad el, de a váratlan többlet munka még erősen igénybe veszi.  

KÖZEPES 

61-80.5 pont 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil 
maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. 
Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban, törekedjen arra, hogy a 
későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése érdekében, legalább ezt a 
szintet megtartsa.  

JÓ 

81-100.5 pont 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban 
alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, 
versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne 
lenni legjobb, ha minél előbb hozzákezd az alapvető kondicionális 
képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez.  

KIVÁLÓ 

101-120. 5 pont 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is 
olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is 
lehet  

EXTRA 

121-140 pont 

 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró 
képessége terültén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az 
eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált 
szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres, magas szintű sportági 
specifikus edzés elvégezésére, hogy - nagyobb formaingadozás nélkül - 
nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el.  

 
 

 


